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Kata Kunci : Faktor-Faktor Kesiapan Kerja 
 

Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan ialah menghasilkan lulusan yang siap kerja 
dan dapat mengembangkan sikap profesional. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya 
kebijakan pemerintah dengan memperbanyak jumlah SMK. Hal ini dilakukan dengan 
melihat kondisi masyarakat saat ini bahwa para pencari kerja tidak hanya mengandalkan 
ijazah saja, akan tetapi juga keterampilan kerja. Namun, lulusan Sekolah Menengah 
Kejuruan belum seluruhnya dapat terjun dalam dunia kerja. Permasalahan dalam skripsi 
ini yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa kelas XI 
program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali dan faktor apa yang 
paling dominan terhadap kesiapan kerja siswa. Tujuan penelitian yaitu untuk 
menganalisis faktor-faktor kesiapan kerja yang dialami siswa kelas XI program keahlian 
Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali dan untuk menganalisis faktor-faktor 
kesiapan kerja yang dominan. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XI program keahlian 
administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2009/2010 yang berjumlah 
79 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan angket/kuesioner. 
Dan teknik analisa data menggunakan analisis faktor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 variabel mereduksi menjadi 11 
variabel yang masing-masing mengelompok menjadi 3 faktor yaitu : 1) Pribadi Siswa dan 
Guru yang meliputi taraf inteligensi, sifat-sifat, strategi mengajar, dan minat. 2) On The 
Job Training meliputi dunia industri dan sekolah, kegiatan belajar di industri, kegiatan 
industri, dan bakat khusus. 3) Kurikulum yang meliputi kurikulum, kelembagaan, dan 
tempat belajar. Faktor 1 mampu menjelaskan 38,16% variasi. Faktor 2 mampu 
menjelaskan 14,5%, faktor 3 mampu menjelaskan 9,84% atau ketiga faktor mampu 
menjelaskan 62,5% variasi dan selebihnya sebesar 37,5% dijelaskan oleh faktor lain yang 
tidak masuk dalam model. Faktor kesiapan kerja yang dominan yaitu faktor pribadi siswa 
dan guru melihat nilai kumulatif dari varian sebesar 69,87%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terbentuk 3 faktor dengan 11 
variabel yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa yang berasal dari internal maupun 
eksternal serta faktor yang paling dominan. Untuk itu dapat disarankan bahwa sekolah 
hendaknya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia guna meningkatkan 
kegiatan pembelajaran serta meningkatkan hubungan kerjasama dengan DU/DI (Dunia 
Usaha/Dunia Industri) guna mempersiapkan siswa dalam memasuki dunia kerja. Selain 
itu faktor dominan dalam kesiapan kerja siswa berasal dari diri siswa, sehingga 
hendaknya siswa dapat memotivasi diri, mengembangkan kemampuannya serta 
memanfaatkan waktu on the job training sebaik-baiknya. Skripsi ini dapat menjadi bahan 
referensi bagi penelitian berikutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Tirtarahardja dan La Sulo (2005:263) : 

“Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan 

yang akan datang”. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk 

sumber daya manusia yanng memiliki keahlian akademik dan profesionalisme 

untuk menghadapi kemajuan jaman. 

Menurut Pidarta (2007:183) : 

Sebagian masyarakat Indonesia sekarang sudah sadar akan pentingnya 
pendidikan untuk meningkatkan hidup dan kehidupan. Di mana-mana 
tampak anak-anak muda mereka berebut untuk mendapatkan sekolah, 
walaupun ada sejumlah kasus orang tua menolak menyekolahkan anak 
dengan dalih untuk membantu mencari nafkah.Mengapa masyarakat atau 
para remaja bersikap seperti itu, asumsi mereka adalah makin tinggi ijazah 
yang dapat diraih makin cepat dapat pekerjaan serta  makin besar gaji yang 
diterima. 
 
Namun kenyataan menunjukkan tidak persis seperti itu. Lulusan S1 

misalnya, banyak sekali yang belum bisa bekerja. Hal ini disebabkan karena 

pemakai tenaga kerja tidak percaya begitu saja kepada isi ijazah, mereka lebih 

percaya kepada kemampuan, keterampilan, dan kepribadian para pencari kerja. 

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 

1 butir 1 menyatakan bahwa: 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara. 
 

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan upaya 

pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan nasional. 

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal. Di tempat inilah 

kegiatan belajar mengajar berlangsung (ilmu pengetahuan diajarkan dan 

dikembangkan kepada anak didik) oleh karena itu sekolah menjadi suatu 

lingkungan yang khas sebagai lingkungan pendidikan, yaitu tempat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dengan segala sarana dan prasarana 

serta kondisi lingkungan yang mendukung berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar. 

Dalam dunia pendidikan formal khususnya pada jenjang sekolah 

menengah atas, siswa mulai berorientasi ke masa depan untuk mencapai cita-cita 

dan pada saat yang sama mereka juga senang bermain di masa remajanya yang 

kadang mengesampingkan tugas pokoknya, yaitu belajar yang dapat bermanfaat. 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu lembaga pendidikan 

formal di Indonesia yang bertanggungjawab untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian, sehingga 

lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Hal 

ini sesuai dengan tujuan SMK yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Adapun jenis bidang studi 
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keahlian SMK di Indonesia menurut Kurikulum SMK tahun 2008 yaitu : 1) 

Teknologi dan Rekayasa, 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3) Kesehatan, 

4) Seni Kerajinan dan Pariwisata, 5) Agribisnis dan Agroteknologi, 6) Bisnis dan 

Manajemen. 

SMK Negeri 1 Boyolali termasuk dalam Kelompok Bidang Studi Bisnis 

dan Manajemen yang di dalamnya terdapat 4 Program Keahlian, yaitu : 1) 

Akuntansi, 2) Administrasi Perkantoran, 3) Penjualan, dan 4) Teknik Komputer 

dan Jaringan. 

Pembaharuan dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Menengah 

adalah menerbitkan Garis-Garis Besar Program Pendidikan dan Pelatihan (GBPP) 

kurikulum SMK dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum SMK edisi 2004 yang 

menganut prinsip sebagai berikut, yaitu berbasis ganda (Dual Based program) 

yang dilaksanakan di sekolah dan di dunia industri. Pendidikan Sistem Ganda ini 

merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang 

memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan belajar langsung di dunia 

kerja terarah untuk mencapai keahlian tertentu. 

Terobosan yang dibuat oleh Depdiknas pada tahun 2004 untuk mengubah 

paradigma masyarakat terhadap mutu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

melalui kebijakan memperbanyak SMK. Kebijakan pemerintah tersebut menurut 

Rachman (2009) “dinilai sebagai keputusan tepat dengan melihat karakteristik 

masyarakat Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar yang memiliki 
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persoalan tenaga kerja dan pengangguran”. Pendidikan di SMK untuk masyarakat 

yang ingin bisa cepat bekerja. Tapi, bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi 

politeknik atau non-gelar yang mengutamakan keterampilan kerja. 

Menurut Giyatno (2008), tujuan pendidikan SMK itu sendiri yaitu : 
Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta 
menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan 
sikap profesional. 
 

Seperti yang telah dikemukakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK)  memiliki tujuan khusus yaitu menghasilkan lulusan yang siap kerja. SMK 

Negeri 1 Boyolali tidak hanya memberikan teori pada siswanya tetapi juga dengan 

keterampilan berupa praktik, baik yang dilaksanakan di sekolah maupun di 

industri yang nantinya dapat membekali siswa sehingga mampu bersaing dalam 

menghadapi dunia kerja. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMK Negeri 1 Boyolali, 

diketahui bahwa mayoritas siswa memiliki latar belakang ekonomi keluarga 

menengah kebawah dan banyak lulusan yang bekerja dibandingkan melanjutkan 

studi. Hal ini menunjukkan bahwa memang sebagian besar tujuan siswa masuk di 

SMK yaitu untuk mempersiapkan diri mereka untuk memasuki dunia kerja setelah 

lulus. 

SMK N 1 Boyolali melaksanakan On The Job Training (OJT) atau Praktik 

Kerja Industri (Prakerin) selama 4 bulan mulai saat siswa kelas XI hingga awal 

kelas XII yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahap. Untuk tahun ajaran 

2009/2010 OJT tahap I dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan Desember 
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sampai Februari dan Tahap II dilaksanakan setelah penerimaan hasil belajar 

(raport) yaitu bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. 

Tabel 1.1 Data nilai OJT siswa kelas XII program keahlian administrasi 
perkantoran tahun ajaran 2009/2010 

 
No Kelas Jumlah Siswa Rata-rata Nilai 

1 XII AP 1 35 7,94 

2 XII AP 2 38 8,02 

Jumlah Total 73 15,96 

Total rata-rata nilai  7,98 

Sumber : data SMK Negeri 1 Boyolali 

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa cukup bagus dan 

dinyatakan lulus dalam pelaksanaan OJT. Nilai OJT ini tidak diberikan oleh pihak 

sekolah, namun diberikan oleh masing-masing instansi dimana siswa 

melaksanakan OJT. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi dunia kerja saat 

siswa melamar kerja setelah lulus ataupun pertimbangan juga bagi sekolah untuk 

menyalurkan siswa-siswinya. 

Tabel 1.2 Daftar penelusuran tamatan siswa program keahlian 
Administrasi Perkantoran 3 tahun terakhir (2007, 2008 dan 2009) 
 

No 
Tahun 

Lulus 

Jumlah 

Tamatan 

Aktivitas setelah lulus 
Lain-lain 

Bekerja Melanjutkan Wiraswasta 

1 2007 80 57 2 14 7 

2 2008 79 43 7 8 21 

3 2009 78 39 5 - 34 

Total 237 139 14 22 62 

Sumber : data SMK Negeri 1 Boyolali 

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa ada jumlah tamatan siswa sebanyak 237 siswa. 

Dari jumlah tersebut 139 siswa dinyatakan sudah bekerja, 14 siswa melanjutkan 
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studi, 22 siswa berwirausaha, 62 siswa belum bekerja/tidak diketahui. 

Berdasarkan kondisi ini diketahui bahwa jumlah tamatan yang dapat tersalurkan 

dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan masih ada sebagian siswa tamatan 

SMK Negeri 1 Boyolali yang belum memperoleh pekerjaan setelah lulus. Hal ini 

dikarenakan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja siswa. 

Oleh sebab itu perlu adanya usaha untuk mencari faktor yang dapat 

mempengaruhi kesiapan kerja siswa. 

Berdasarkan pemikiran inilah, penulis ingin melakukan penelitian tentang 

” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja Siswa Kelas 

XI Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali 

Tahun Ajaran 2009/2010”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah faktor-faktor kesiapan kerja yang dialami siswa kelas XI program 

keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 

2009/2010? 

2. Adakah faktor-faktor kesiapan kerja yang dominan pada siswa kelas XI 

program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun 

ajaran 2009/2010? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis faktor-faktor kesiapan kerja pada siswa kelas XI 

program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun 

ajaran 2009/2010. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor kesiapan kerja yang dominan pada siswa 

kelas XI program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 

Boyolali tahun ajaran 2009/2010. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan yang 

dapat dijadikan referensi bagi para pembaca ataupun untuk penelitian 

berikutnya. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi sekolah, sebagai wacana agar dapat meningkatkan kualitas 

sistem pembelajaran dan juga dalam menjalin hubungan dengan dunia 

usaha atau dunia industri (DU/DI) pasangan agar dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan kualitas belajarnya, baik di sekolah 

maupun di instansi terkait. 

b. Bagi siswa, sebagai motivasi dalam peningkatan prestasi belajar agar 

dapat lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kesiapan Kerja 

2.1.1 Pengertian Kesiapan Kerja 

Menurut Anni (2006:11) kesiapan mengacu pada pengambilan tipe 

kegiatan tertentu, yang mencakup : a) Kesiapan Mental (kesiapan mental untuk 

bertindak), b) Kesiapan Jasmani (kesiapan jasmani untuk bertindak), c) Kesiapan 

Keinginan (keinginan untuk bertindak), sedangkan menurut Slameto (2003:113) 

“kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk 

memberi respons atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi”. 

Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada atau kecenderungan 

untuk memberi respons. 

Menurut Slameto (2003:113) “kesiapan (readiness) merupakan 

penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada atau kecenderungan 

untuk memberi respons”, setidaknya mencakup 3 aspek : 

1. Kondisi fisik, mental dan emosional 

2. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan 

3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

Adapun kesiapan menurut Djaali (2008:114) “kesiapan merupakan 

kemampuan untuk menerima suatu situasi dan bertindak dengan cepat”, dengan 
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begitu individu bisa dikatakan ia siap menghadapi suatu hal adalah ketika ia 

mampu untuk merespon stimulus dengan cepat dan tepat. 

Sedangkan menurut Chaplin dalam Kartono (2004:419) “Readiness 

(kesiapan) adalah tingkat perkembangan dari kematangan / kedewasaan yang 

menguntungkan ”. Kesiapan diperlukan dalam menghadapi atau memecahkan 

suatu permasalahan saat menerima reaksi dari luar. 

Berdasarkan pengertian di atas, kesiapan yaitu penyesuaian kondisi 

seseorang dalam menghadapi suatu hal yang menjadi tujuannya. Seseorang 

dikatakan telah memiliki kesiapan ketika ia mampu menghadapi sesuatu hal 

dengan respon yang cepat dan tepat. 

Menurut Slameto (2003:115) Prinsip-prinsip Kesiapan  yaitu : 

1. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi) 

2. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat 

dari pengalaman. 

3. Pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. 

4. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu 

selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. 

Aspek-Aspek Kesiapan menurut Slameto (2003:115), yaitu : 

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 
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(tubuh dan jiwa) sehingga terjadi diferensiasi. Latihan-latihan yang diberikan pada 

waktu sebelum anak matang tidak akan memberi hasil. 

2. Kecerdasan 

Menurut J. Piaget dalam Slameto (2003:115) perkembangan kecerdasan 

adalah : 

a. Sensori motor period (0-2 tahun) 

Anak banyak bereaksi reflek, namun reflek tersebut belum terkoordinasikan. 

Terjadi perkembangan perbuatan sensori motor dari yang sederhana ke yang 

relatif lebih kompleks. 

b. Preoperational period (2-7 tahun) 

Anak mulai mempelajari nama-nama dari objek yang sama dengan apa yang 

dipelajari orang dewasa dan ditandai dengan : 

1) Memperoleh pengetahuan atau konsep-konsep, 

2) Kecakapan yang didapat belum tetap (konsisten), 

3) Kurang cakap memikirkan tentang apa yang sedang dipikirkannya, kurang 

cakap merencanakan sesuatu yang dilakukan, masih berdasarkan 

pengalaman-pengalaman yang diamati dengan menggunakan tanda-tanda 

atau perangsang sensori, 

4) Bersifat egosentris dalam arti memandang dunia berdasarkan 

pengalamannya sendiri, dan berdasarkan pengamatannya pada masa itu 

saja. 
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c. Concrete operation (7-11 tahun) 

Pikiran anak sudah mulai stabil dalam aktivitas batiniah (internal action), dan 

skema pengamatan mulai diorganisasikan menjadi sistem pengerjaan yang 

logis (logical operational system). Anak mulai dapat berpikir lebih dulu 

akibat-akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan yang akan dilakukannya, ia 

tidak lagi bertindak coba-coba salah (trial and error), menjelang akhir 

periode ini anak telah menguasai prinsip menyimpan (conservational 

principles). Anak masih terikat pada objek-objek konkret. 

d. Formal operation (lebih dari 11 tahun) 

Kecakapan anak tidak lagi terbatas pada objek-objek yang konkret serta : 

1) Ia dapat memandang kemungkinan-kemungkinan yang ada melalui 

pemikirannya (dapat memikirkan kemungkinan-kemungkinan), 

2) Dapat mengorganisasikan situasi atau masalah, 

3) Dapat berpikir dengan betul (dapat berpikir logis, mengerti hubungan 

sebab akibat, memecahkan masalah atau berpikir secara ilmiah) 

Chaplin dalam Kartono (2004:540) “kerja yaitu penyelesaian suatu tugas”. 

Menurut Anoraga (2006:11) “Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh 

manusia”. Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, 

bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada 

sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang 

dilakukannya akan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan 

daripada keadaan sebelumnya. 

Proses penyiapan tenaga kerja pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur 
pendidikan formal, jalur latihan kerja dan jalur pemantapan dalam 
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pengalaman lapangan kerja, sehingga jelas terlihat bahwa perencanaan 
tenaga kerja merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan 
dan sekaligus mencakup perencanaan pendidikan (Simanjuntak dalam 
Wena, 1996:121). 
 
Aspek kesiapan kerja menurut Gardon dalam Mulyasa (2002:38) yaitu : 
1. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. 
2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan afektif 

yang dimiliki oleh individu. 
3. Kemampuan (skill), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu 

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepadanya. 
4. Nilai (value) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan 

secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. 
5. Sikap (attitude), yaitu perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka 

atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 
6. Minat (interest) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan 

sesuatu pebuatan. 
 
Sejalan dengan itu Tilaar (1991:12) dalam Muhidin (2009) menegaskan 

bahwa: “pendidikan formal (sekolah kejuruan) seharusnya  menghasilkan lulusan 

yang memiliki kualifikasi siap latih yang kemudian diteruskan dengan program 

pelatihan, baik di dalam industri atau lembaga pelatihan tertentu”. 

Pendidikan merupakan salah satu persiapan menuju suatu karier. 

Perkembangan karier remaja menurut Ginzberg dalam Sunarto dan Hartono 

(2008:202) ada pada periode pilihan tentatif (11-17 tahun). Hal itu ditandai oleh 

meluasnya pengenalan anak terhadap berbagai masalah dalam memutuskan 

pekerjaan apa yang akan dikerjakannya di masa mendatang. Periode tentatif ini 

meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu : 

1. Tahap minat (umur 11-12 tahun) 

Remaja sudah mulai mempunyai rencana dan kemungkinan pilihan 

karier yang didasarkan pada minat. Anak belajar tentang apa yang ia suka 
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lakukan, dan anak melakukan pilihan-pilihan secara tentatif atas dasar faktor-

faktor subjektif, belum didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan objektif. 

2. Tahap kapasitas (12-14 tahun) 

Remaja mulai menggunakan keterampilan dan kemampuan pribadinya 

sebagai pertimbangan dalam melakukan pilihan dan rencana-rencana karier. 

Remaja mulai menilai kemampuannya berperan baik dalam bidang-bidang 

pendidikan dan pekerjaan yang diminati. 

3. Tahap nilai (15-16 tahun) 

Dalam tahap ini remaja telah menganggap penting peranan nilai-nilai 

pribadi dalam proses pilihan karier. Anak mulai melihat apa yang 

sesungguhnya penting bagi dirinya, tahu perbedaan konsepsi tentang berbagai 

gaya hidup yang disiapkan oleh pekerjaan, kesadaran tentang pentingnya 

waktu mulai berkembang dan menjadi lebih sensitif terhadap perlunya 

pekerjaan. 

4. Tahap transisi (17-18 tahun) 

Dalam tahap transisi ini remaja mulai bergerak dari pertimbangan-

pertimbangan realistis yang masih berada di pinggir kesadaran ke dalam posisi 

yang lebih sentral. Pada tahap ini anak mulai menghadapi perlunya membuat 

keputusan dengan segera, konkret, dan realistis tentang pekerjaan yang akan 

datang atau pendidikan yang akan mempersiapkannya ke suatu pekerjaan 

tertentu nanti. 

Menurut Gunawan dalam Dahlia (2009:20) bahwa kemampuan atau 

kompetensi kesiapan kerja itu mencakup 3 aspek utama yaitu : 
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1. Pengetahuan 

Seorang profesional harus mempunyai ilmu pengetahuan, baik yang 

spesifik maupun yang umum. Pengetahuan ini tidak cukup diperoleh dari hasil 

pelajaran semalam di sekolah, tetapi harus ditambah secara terus menerus. 

Semakin banyak pengetahuan yang diketahuinya, maka semakin luas wawasan 

yang dimilikinya. 

2. Keterampilan 

Pengetahuan saja tidak cukup untuk melakukan suatu pekerjaan 

karena hal itu hanyalah pengetahuan teoritis saja. Untuk itu perlu dipraktikkan 

dalam melaksanakan tugas kerja yang nantinya akan menjadi pengalaman. 

Ilmu dan pengetahuan dengan pengalaman akan menjadi keterampilan untuk 

mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki. 

Dalam pekerjaan, keterampilan itu tidak cukup pada hal-hal yang 

berhubungan dengan latar pendidikan saja yang didapat di bangku sekolah, 

tetapi harus ditambah pula dengan beberapa keterampilan penunjang antara 

lain seperti : 

a. Keterampilan berkomunikasi 

b. Keterampilan bersosialisasi 

c. Keterampilan bernegosiasi 

d. Keterampilan menganalisis 

e. Keterampilan perencanaan 
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3. Mental dan Sikap 

Dalam melaksanakan tugas-tugas kerja yang diberikan tidak hanya 

ilmu pengetahuan dan keterampilan saja yang diperlukan tetapi 

pengembangan dalam menerapkan mental dan sikap seorang profesional. 

Mental adalah suatu perwujudan dari sikap batin seseorang yang akan 

mendorong tingkah lakunya dalam menghadapi kenyataan, misalnya sikap 

berani, tahan uji, ulet, dan lain-lain. Menurut Soeparwoto (2006:121),  

Sikap (attitude) adalah suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara 
tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Sikap juga 
bisa dipandang sebagai predisposisi (kecenderungan) emosional yang 
dipelajari untuk berespon secara konsisten terhadap suatu objek. 
 
Menurut Sunarto dan Hartono (2008:196), faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kehidupan pendidikan dan karier pada peserta didik 

yaitu : 

1. Faktor Sosial Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi keluarga banyak menentukan perkembangan 

kehidupan pendidikan dan karier anak. Kondisi sosial ang menggambarkan 

status orang tua merupakan faktor yang “dilihat” oleh anak untuk menentukan 

pilihan sekolah dan pekerjaan. 

2. Faktor Lingkungan 

Lingkungan disini meliputi tiga macam. (1) lingkungan keluarga yang 

merupakan lingkungan yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan 

pendidikan dan cita-cita karier remaja. (2) lingkungan kehidupan rumah 

tangga, kondisi sekolah yang merupakan lingkungan yang langsung 
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berpengaruh terhadap kehidupan pendidikan dan cita-cita karier remaja. (3) 

lingkungan kehidupan teman sebaya, bahwa pergaulan teman sebaya akan 

memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupan pendidikan masing-

masing siswa didik. 

3. Faktor Pandangan Hidup 

Pandangan hidup merupakan bagian yang terbentuk karena 

lingkungan. Seseorang dalam memilih lembaga pendidikan dipengaruhi oleh 

kondisi keluarga yang melatarbelakangi hingga kemudian menyatakan cita-

cita hidupnya yang dapat mendatangkan banyak uang. 

Menurut Winkel (2006:647) kesiapan kerja disebabkan oleh berbagai 

faktor yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal, yaitu: 

a. Faktor Internal meliputi : 1) Nilai-nilai Kehidupan, 2) Taraf Intelegensi, 3) 

Bakat Khusus, 4) Minat, 5) Sifat-Sifat, 6) Pengetahuan, dan 7) Keadaan 

Jasmani. 

b. Faktor Eksternal meliputi : 1) Masyarakat, 2) Keadaan Sosial-Ekonomi 

Negara atau Daerah, 3) Status Sosial Ekonomi Keluarga, 4) Pengaruh Dari 

Seluruh Anggota Keluarga, 5) Pendidikan Sekolah, 6) Pergaulan dengan 

teman sebaya, dan 7) Tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan. 

Menurut Slameto (2003:64) faktor pendidikan di sekolah yang 

mempengaruhi belajar peserta didik yaitu : 1) Metode mengajar, 2) Kurikulum, 3) 

Relasi guru dengan siswa, 4) Relasi siswa dengan siswa, 5) Disiplin sekolah, 6) 

Alat Pelajaran, 7) Waktu sekolah, 8) Standar pelajaran, 9) Keadaan gedung, 10) 

Metode belajar, dan 11) Tugas rumah, sedangkan menurut Wena (1996:17) faktor 
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pendidikan sekolah yang mempengaruhi kesiapan kerja meliputi : 1) 

Kelembagaan, 2) Kurikulum, 3) Materi Pembelajaran, 4) Strategi mengajar, 5) 

Kegiatan industri, 6) Kegiatan Belajar di industri, 7) Dunia industri dan sekolah, 

8) Kepentingan, 9) Pengajar, 10) Tempat belajar. 

 

2.2 Karakteristik Sekolah Menengah Kejuruan 

2.2.1 Pengertian Sekolah Kejuruan 

Menurut Muchlas Samani dalam Muhidin (2009) “secara sistemik, 

pendidikan kejuruan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pendidikan”. 

Terdapat banyak definisi yang diajukan oleh para ahli tentang pendidikan 

kejuruan dan definisi-definisi tersebut berkembang seirama dengan persepsi dan 

harapan masyarakat tentang peran yang harus dijalankannya. 

Menurut Wena (1996:3) “pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang 

bertujuan membekali peserta didik dengan seperangkat pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif), keterampilan (psikomotor)”. Jadi tidak benar kalau ada pendapat 

yang menganggap bahwa pendidikan kejuruan hanya mementingkan ranah 

keterampilan (motorik) belaka.  Dalam pendidikan kejuruan ketiga ranah tersebut 

diusahakan ada keseimbangan sehingga peserta didik betul-betul menjadi insan 

yang komprehensif. Dijelaskan oleh Puyate (2008:60) bahwa : 

Conference at Lagos in 1969, has described as “a cumulation of people’s 
dissatisfaction with uncertainty of the aims of education”. Against this 
background of national aspirations, a new educational system commonly 
referred to as the 6-3-3-4 system of education emerged. Among other 
innovations, the system provided for pre-vocational and vocational 
curricular offerings at the junior and senior secondary schools 
respectively. For the first time in the history of education in Nigeria, 
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vocational and technical education subjects were, as a matter of national 
policy, to be offered side by-side, and hopefully, enjoy parity in esteem 
with the “more academic”. 
 

Maksud dari pendapat Puyate di atas yaitu mengenai sistem perubahan 

sistem pendidikan dan untuk pertama kalinya pendidikan kejuruan di Nigeria, hal 

ini memperoleh tanggapan yang baik dari masyarakat dan diharapkan dapat 

menjadikan pendidikan lebih baik lagi dari sebelumnya. Keputusan Presiden No 

34 Tahun 1972 yang dilengkapi dengan Instruksi Presiden No 15 Tahun 1974 

tentang pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan dan Latihan dalam 

Mudyahardjo (2001:365) disebutkan :  

“Pendidikan Kejuruan ialah pendidikan umum yang direncanakan untuk 

mempersiapkan para peserta pendidikan tersebut mampu melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan bidang kejuruannya”. (Pasal 1, Lampiran II) 

Dalam Undang-Undang RI No 2 Tahun 1989 Pasal 11 tentang Jenis 

pendidikan menyebutkan bahwa : “Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan 

yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang 

tertentu”(Ihsan, 2005:128). 

Hal diatas menekankan bahwa lulusan pendidikan kejuruan diharapkan 

memiliki nilai tambah daripada sekolah menengah umum lainnya, yaitu mampu 

dan atau siap bekerja sesuai dengan program keahliannya. 

Evans & Edwin dalam Muhidin (2009) mengemukakan bahwa: 

“pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang 

mempersiapkan individu pada suatu pekerjaan atau kelompok pekerjaan”. 

Sementara Harris dalam Slamet dalam Muhidin, menyatakan: ”Pendidikan 
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kejuruan adalah pendidikan untuk suatu pekerjaan atau beberapa jenis pekerjaan 

yang disukai individu untuk kebutuhan sosialnya”. 

Menurut House Committee on Education and Labour (HCEL) dalam 

Oemar H. Malik dalam Muhidin bahwa: “pendidikan kejuruan adalah suatu 

bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan-

kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan 

keterampilan”. Dari definisi tersebut terdapat satu pengertian yang bersifat 

universal seperti yang dinyatakan oleh National Council for Research into 

Vocational Education Amerika Serikat (NCRVE) dalam Muhidin (2009), yaitu 

bahwa “pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang secara khusus 

membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri memasuki lapangan kerja”. 

2.2.2 Ciri Sekolah Menengah Kejuruan 

Pendidikan kejuruan memiliki ciri khusus, yaitu pendidikan sebagai 

persiapan untuk memasuki dunia kerja. menurut Evans & Edwin dalam Muhidin 

(2009) “pendidikan kejuruan sesungguhnya merupakan perkembangan dari latihan 

dalam pekerjaan (on the job training) dan pola magang (apprenticeship)”. 

Pada pola latihan dalam pekerjaan, peserta didik belajar sambil langsung 

bekerja sebagai karyawan baru tanpa ada orang yang secara khusus ditunjuk 

sebagai instruktur, sehingga tidak ada jaminan bahwa peserta didik akan 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Menurut Falk 

(2006) : 

On the job training means training in the public or private sector that is 
given to a paid employee while he or she is engaged in productive work 
and that provides knowledge and skills essential to the full and adequate 
performance of the job.  On the job training must be supervised by an 
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employer, work site sponsor, or other responsible party on an ongoing 
basis no less frequently than daily. 
 

Pendapat Falk di atas mengenai on the job training merupakan sistem 

latihan dalam pekerjaan bagi peserta didik, dimana siswa diperlakukan sebagai 

karyawan. Selama on the job training diberikan pelatihan oleh instruktur, 

sehingga akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta diberi upah dalam 

melakukan pekerjaannya.  Menurut Elliot dalam Muhidin (2009), “pola latihan 

dalam pekerjaan memiliki keunggulan karena peserta didik dapat langsung belajar 

pada keadaan yang sebenarnya sehingga mendorong dia belajar secara inkuiri”. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih 

membawa pengaruh terhadap pola kerja manusia. Pekerjaan menjadi kompleks 

dan memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan yang makin tinggi, 

sehingga pola magang dan latihan dalam pekerjaan kurang memadai karena tidak 

memberikan dasar teori dan keterampilan sebelum peserta didik memasuki 

lapangan kerja sebagai karyawan baru. Oleh karena itu kemudian berkembang 

bentuk sekolah dan latihan kejuruan yang diselenggarakan oleh sekolah kejuruan 

bekerja sama dengan kalangan industri, dengan tujuan memberikan bekal teori 

dan keterampilan sebelum peserta didik memasuki lapangan kerja. 

2.2.3 Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan 

Tujuan pendidikan sekolah menengah kejuruan adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

Menurut Ihsan (2005:130) tujuan sekolah menengah kejuruan adalah 

“mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja sesuai dengan 
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pendidikan kejuruan yang diikutinya, atau untuk mengikuti pendidikan 

keprofesian pada tingkat pendidikan tinggi”. 

Menurut Wena (1996:3) “pendidikan kejuruan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik”. Hal ini berarti dalam 

pendidikan kejuruan para siswa lebih diutamakan pemberian pengetahuan yang 

bersifat dasar saja. Pedidikan kejuruan bertujuan mempersiapkan peserta didik 

untuk mampu memasuki lapangan kerja, dapat mengembangkan diri dalam 

pekerjaan dan dapat menjadi tenaga kerja yang profesional, dengan demikian para 

peserta didik diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan-pengetahuan 

dasar yang telah dipelajarinya di bangku sekolah, sehingga dapat menjadi pekerja 

yang produktif dan dapat beradaptasi dengan segera terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi. 

2.2.4 Konsep Pendidikan Sistem Ganda 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

menerapkan konsep pendidikan sistem ganda. Pada pendidikan kejuruan, kegiatan 

belajar selain dilakukan di lingkungan sekolah juga dilakukan pada dunia kerja 

atau industri. Oleh karena itu semua kegiatan pada pendidikan sistem ganda ini 

harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan kejuruan, dimana semua  

yang terlibat dalam kegiatan ini harus saling bekerjasama dan saling mendukung. 

Menurut Wena (1996:81) “dalam pendidikan sistem ganda, antara pihak 

sekolah dan pihak industri harus sudah menjalin kerjasama mulai tahap 

perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi pendidikan sistem ganda”. 
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2.2.4.1 Peran Pihak Sekolah 

Menurut Wena (1996:82) dalam proses pendidikan sistem ganda, pihak 
sekolah harus bersikap proaktif baik dalam tahap perencanaan, 
pelaksanaan maupun evaluasi program pendidikan sistem ganda, 
sehingga sejauh mana program pendidikan sistem ganda dapat 
dilaksanakan, sebagian besar tergantung pada pihak sekolah. 
Agar pelaksanaan program pembelajaran pendidikan sistem ganda dapat 
berhasil dengan baik, maka pihak sekolah harus melakukan langkah-
langkah sebagai berikut : 
1. Berusaha mencari institusi pasangan (industri) yang sesuai dengan 

kebutuhan sekolah. 
2. Berusaha mengajak pihak industri untuk mau terlibat dalam program 

pembelajaran pendidikan sistem ganda. 
3. Merancang segala keperluan yang berkaitan dengan program 

pendidikan sistem ganda, baik yang bersifat administratif maupun 
akademik. 
 

2.2.4.2 Peran Dunia Industri 

Pelaksanaan program pendidikan sistem ganda tidak akan dapat berhasil 

tanpa dukungan maksimal dari dunia industri. 

Menurut Wena (1996:83) agar lembaga atau pihak industri dapat 
memberikan bimbingan secara maksimal pada siswa praktikan, maka ada 
beberapa hal yang perlu disiapkan, antara lain : 
1. Instruktur yang akan membimbing praktik siswa. 
2. Garis-garis besar program pembelajaran praktik. 
3. Buku tuntunan bimbingan praktik (Lembar Kerja) untuk siswa. 
 

2.2.5 Pengelompokan Sekolah Menengah Kejuruan 

Menurut kurikulum 1986 dalam Wena (1996:5) Pendidikan Menengah 

Kejuruan terdapat 6 kelompok pendidikan kejuruan, yaitu : 

1. Kelompok Pertanian dan Kehutanan 

2. Kelompok Rekayasa 

3. Kelompok Usaha dan Perkantoran 
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4. Kelompok Kesehatan dan Kemasyarakatan 

5. Kelompok Kerumah-Tanggaan 

6. Kelompok Budaya 

Menurut Kurikulum 1994 dalam Mudyahardjo (2001:468), Sekolah 

Menengah Kejuruan dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu: 

1. Pertanian dan Kehutanan 

2. Teknologi dan Industri 

3. Bisnis dan Manajemen 

4. Kesejahteraan Masyarakat 

5. Pariwisata 

6. Seni dan Kerajinan 

Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah No. 251/C/KEP/MAN/2008 Tanggal 22 Agustus 2008 dalam 

Teknis penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan Silabus 

SMK 2008, spektrum keahlian SMK yaitu : 

1. Teknologi dan Rekayasa 

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

3. Kesehatan 

4. Seni Kerajinan dan Pariwisata 

5. Agribisnis dan Agroteknologi 

6. Bisnis dan Manajemen 
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2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Teknik Analisis Data Hasil Penelitian
1 Nur Rokhman

3301404101 
(2008) 

Pengaruh 
Penguasaan Mata 
Diklat Produktif 
dan Praktik Kerja 
Industri Terhadap 
Kesiapan Kerja 
(Studi kasus pada 
siswa Program 
Akuntansi Kelas III 
SMK Negeri Se-
Kota Semarang 
Tahun Ajaran 
2007/2008) 

X1 : 
Penguasaan
Mata 
Diklat 
Produktif 

X2 : Praktik 
Kerja 
Industri 

Y : Kesiapan 
Kerja 

1. Perhitungan 
Rata-Rata 

2. Analisis 
Deskriptif 
Persentase 

3. Regresi 
Linier Berganda 

4. Uji Simultan
(Uji t) 

5. Uji Parsial 
(Uji F) 

6. Koefisien 
Determinasi (R2) 

7. Uji Asumsi 
Klasik 

penguasaan mata 
diklat produktif 
dan praktik kerja 
industri 
berpengaruh 
terhadap kesiapan 
kerja, dibuktikan 
dengan hasil uji F 
dan hasil uji t yang 
memperoleh taraf 
signifikansi kurang 
dari 0,05. 
Berdasarkan hasil 
analisis data, 
diperoleh bahwa 
pengaruh X1 
terhadap Y sebesar 
58,8% dan X2 
berpengaruh 
sebesar 29% 
terhadap Y. 
Besarnya X1 
terhadap X2 
sebesar 8,5%. 
besarnya pengaruh 
dari X1 dan X2 
sebesar 35% dan 
sisanya 65% 
dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain. 

2 Lely Dahlia R
3301405176 
(2009) 

Faktor-Faktor 
Yang 
Mempengaruhi 
Kesiapan Kerja 
Siswa Kelas XII 
Program Keahlian 
Akuntansi Di SMK 
Negeri 3 Jepara 

X1 : Motivasi
X2 : Kondisi non 

ekonomi 
X3 : Kondisi 

ekonomi 
X4 : Penguasaan 

materi 
X5 : Kualitas 

1. Analisis Deskriptif 
Persentase 

2. Persamaan Regresi 
Linier Lima 
Prediktor 

3. Uji Asumsi Klasik 
4. Uji Simultan (Uji 

F) 

pengaruh motivasi, 
kondisi non 
ekonomi, kondisi 
ekonomi, 
penguasaan materi 
dan kualitas praktik 
industri terhadap 
kesiapan kerja 
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Tahun Ajaran 
2008/2009 

Praktik 
industri 

Y : Kesiapan 
Kerja 

5. Koefisien 
Determinasi (R2) 

siswa sebesar 
31,7% dan sisanya 
68,30% 
dipengaruhi oleh 
faktor lain yang 
tidak dikaji dalam 
penelitian. 

3 Ahmad 
Mandiriyanto 
3301404153 
(2009) 

Pengaruh Praktik 
Kerja Industri 
(Prakerin) 
Terhadap Kesiapan 
Menghadapi Dunia 
Kerja Pada Siswa 
Kelas XII 
Akuntansi SMK 
Negeri 2 Tegal 
Tahun 2008/2009 

X : Praktik 
Kerja Industri 

Y : Kesiapan 
Menghadapi 
Dunia Kerja 

1. Analisis Deskriptif 
Persentase 

2. Uji NormalitasData
3. Uji Kelinieran 

Regresi 
4. Analisis Regresi 

Linier Sederhana 
5. Koefisien Korelasi 

dan Determinasi 
(R2) 

Pengaruh praktik 
kerja industri 
terhadap kesiapan 
kerja siswa sebesar 
64,6%, sedangkan 
35,4% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor 
lain yang tidak 
diungkap dalam 
penelitian. Praktik 
kerja industri 
memiliki pengaruh 
yang besar 
terhadap kesiapan 
siswa dalam 
menghadapi dunia 
kerja. Siswa yang 
memiliki nilai 
praktik kerja 
industri baik, rata-
rata lebih siap 
menghadapi 
persaingan dalam 
menghadapi dunia 
kerja. 

4 Laily 
Rizqissalim 
5201405509 
(2009) 

Pengaruh 
Pengalaman PKL 
Terhadap Kesiapan 
Kerja di Dunia 
Industri Pada Siswa 
Kelas IX Program 
Keahlian Teknik 
Mekanik Otomotif 
Di SMK YPP 
Semarang 

X : Pengalaman 
PKL 

Y : Kesiapan 
Kerja di Dunia 
Industri 

1. Uji Normalitas 
2. Uji Linieritas 
3. Analisis Deskriptif 

Persentase 

Hasil analisis 
regresi diperoleh 
besarnya koefisien 
determinasi ( 2R ) 
sebesar 0,2459 dan 
koefisien korelasi 
0,4959. Besarnya 
R2 menunjukkan 
bahwa 
perubahan 
tingkat 
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pengalaman PKL 
berpengaruh 
terhadap kesiapan 
kerja di dunia 
industri sebesar 
24,59%, sedangkan 
sisanya 75,41% 
dipengaruhi oleh 
faktor lain. 

 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Pada dasarnya semua manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan 

berkembang untuk lebih maju dalam peningkatan kualitas pribadinya. Akan tetapi 

seiring dengan perkembangan itu tiap-tiap individu akan bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya yang dapat memberikan dampak bagi perkembangannya. 

Kesiapan kerja seperti yang dirumuskan oleh The National Vocational 

Guidance Association (1973) dalam Winkel (2006:647) sebagai berikut : 

“Gabungan faktor-faktor psikologis, sosiologis, pendidikan fisik, ekonomis, dan 

kesempatan, yang bersama-sama membentuk jabatan seseorang”. Gabungan ini 

mencakup banyak faktor yang dapat disebut sebagai faktor internal dan faktor 

eksternal yang masing-masing dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan lainnya karena semuanya itu membentuk kepribadian 

seseorang (internal) dan menciptakan keseluruhan ruang gerak hidup (eksternal). 

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa yaitu : 

Nilai-nilai Kehidupan yang menjadi pedoman hidup dan juga menentukan gaya 

hidup seseorang. Kemudian taraf Intelegensi, yaitu kemampuan yang dimiliki 
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seseorang untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuannya. 

Bakat Khusus juga dapat menjadi bekal yang memungkinkan seseorang untuk 

memasuki dunia pekerjaan tertentu dan memperoleh tingkatan yang lebih tinggi 

dalam suatu jabatan. Minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang sehingga 

seseorang akan merasa tertarik dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan 

kegiatan yang disenanginya itu. Sifat-Sifat ataupun ciri-ciri kepribadian yang 

memberikan corak khas pada seseorang, pada umumnya dapat mempengaruhi 

dirinya dalam memegang suatu jabatan tertentu. Pengetahuan seseorang mengenai 

bidang-bidang pekerjaan tertentu dan juga informasi tentang dirinya sendiri, 

dimana seseorang dapat memahami dirinya sehingga dapat menentukan pekerjaan 

yang cocok untuk dirinya sendiri. Keadaan Jasmani yaitu kondisi fisik seseorang 

yang perlu diperhatikan sehingga dapat menghadapi tantangan-tantangan dalam 

dunia kerja. 

Menurut Winkel (2006 : 653) faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

kesiapan kerja meliputi : 1) Masyarakat, 2) Keadaan sosial-ekonomi Negara atau 

daerah, 3) Status sosial-ekonomi keluarga, 4) Pengaruh dari seluruh anggota 

keluarga, 5) Pendidikan sekolah, 6) Pergaulan dengan teman sebaya, 7) Tuntutan 

yang melekat pada masing-masing jabatan. Dari faktor-faktor eksternal tersebut, 

salah satu faktor yaitu pendidikan sekolah yang merupakan bagian penting dalam 

meningkatkan kemampuan akademis secara formal  bagi perkembangan dan 

kesiapan kerja siswa. 
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Dalam penelitian ini, dikembangkan lebih jauh tentang pendidikan 

sekolah dari pendapat Wena (1996:17), sehingga menjadi faktor-faktor sebagai 

berikut : Kelembagaan yang terdiri dari dua sub sistem, yaitu sekolah dan industri. 

Kurikulum sekolah yang dirancang secara komprehensif yang meliputi seluruh 

kegiatan sekolah sedangkan di industri yang memberikan tuntunan praktik. Materi 

pembelajaran sekolah biasanya sesuai dengan program keahlian siswa yang 

kemudian dipraktikkan di industri. Strategi mengajar di sekolah dilakukan secara 

sistematis sedang di industri lebih menekankan pada keterampilan kerja tertentu. 

Kegiatan industri biasanya bersifat produksi barang, sehingga perlu perencanaan 

secara sistematis agar kegiatan praktik tidak mengganggu kegiatan di industri. 

Kegiatan belajar di industri merupakan praktik yang sesungguhnya. Praktik di 

industri ini merupakan kesempatan baik bagi siswa untuk belajar pada dunia kerja 

yang sesungguhnya dan sebagai aplikasi pengetahuan yang diperoleh di sekolah. 

Dunia industri dan sekolah merupakan lingkungan yang berbeda sehingga perlu 

pengendalian secara psikologis agar siswa dapat mudah beradaptasi. Hal ini 

dilakukan agar siswa dapat mengatasi masalah-masalah yang dialami selama on 

the job training. Di sekolah, guru bertanggungjawab atas siswa-siswanya, 

sedangkan di industri pembelajaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

instruktur. Tempat belajar di sekolah merupakan ruang kelas sedangkan pada 

industri dilakukan di tempat kerja. 

Pendidikan merupakan proses untuk mengaktualisasi semua potensi yang 

ada pada diri anak sejak lahir yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku 

seorang manusia kearah yang lebih sempurna. Pendidikan merupakan penyesuaian 
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diri pada kehidupan yaitu pendidikan yang bertujuan mempersiapkan para remaja 

untuk menjadi warga negara yang demokratis, yang dapat memberikan kepuasan 

kepada dirinya dan menguntungkan masyarakat. 

Hampir semua orang dikenai dan melaksanakan pendidikan. Sebab 

pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) merupakan upaya untuk mewujudkan manusia 

seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, yaitu mencakup pembangunan 

manusia, baik secara insan maupun sebagai sumber daya pembangunan. Salah 

satu upaya dalam peningkatan pembangunan dilakukan melalui proses 

pendidikan. 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang 

bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk masuk dalam dunia kerja, 

karena dalam upaya untuk mernpersiapkan lulusan yang berdaya saing tinggi, 

Sekolah Menengah Kejuruan cenderung lebih mengutamakan pelajaran praktik. 

Penyelenggaraan pendidikan di SMK, yaitu kegiatan belajar selain dilakukan di 

lingkungan sekolah juga dilakukan pada dunia kerja atau industri. 
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Kesiapan 
Kerja (Y) Siswa 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Faktor Internal (dari dalam diri 

siswa) : 

1. Nilai-nilai Kehidupan (X1) 

2. Taraf Intelegensi (X2) 

3. Bakat Khusus (X3) 

4. Minat (X4) 

5. Sifat-Sifat (X5) 

6. Pengetahuan (X6) 

7. Keadaan Jasmani (X7) 

Faktor Eksternal (Pendidikan 

Menengah Kejuruan) : 

1. Kelembagaan (X8) 

2. Kurikulum (X9) 

3. Materi Pembelajaran (X10) 

4. Strategi mengajar (X11) 

5. Kegiatan industri (X12) 

6. Kegiatan Belajar di industri 

(X13) 

7. Dunia industri dan sekolah 

(X14) 

8. Kepentingan (X15) 

9. Pengajar (X16) 

10. Tempat belajar (X17) 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:64) “hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan maalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”, dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

a. Ada faktor-faktor kesiapan kerja pada siswa kelas XI program keahlian 

administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2009/2010. 

b. Ada faktor-faktor kesiapan kerja yang dominan pada siswa kelas XI program 

keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 

2009/2010. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan “Metode Eksplanatif (explanative research) 

karena ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena 

atau variabel” (Sukmadinata, 2008:20). Dalam hal ini menjelaskan hubungan 

antara tujuh belas (17) faktor kesiapan kerja siswa serta menganalisis relevansi 

antara beberapa indikator yang tercantum dalam faktor-faktor tersebut. 

 

3.2 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:61) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Menurut Suharsimi (2006:130) “populasi adalah keseluruhan subyek penelitian”. 

Menurut Ary, dkk dalam Sukardi (2008:53) “population is all members of well 

defined class of people, event or objects”. Populasi menurut Babbie dalam 

Sukardi (2008:53) adalah “elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-

sama dan secara teoretis menjadi target hasil penelitian”. 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena memakai seluruh 

subyek penelitian yang kurang dari 100 siswa.  Populasi penelitian ini adalah 
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siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 

Boyolali tahun ajaran 2009/2010. 

Tabel 3.1 Data jumlah siswa kelas XI program keahlian Administrasi 
Perkantoran Tahun Ajaran 2009/2010 

 
No Kelas Jumlah Siswa 
1 XI AP 1 40 
2 XI AP 2 39 

Total 79 
Sumber : dokumen Tata Usaha SMK N 1 Boyolali 

 

3.3 Variabel Penelitian 

“Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2010:2). Dalam analisis faktor, 

variabel tidak dikelompokkan menjadi variabel bebas dan variabel terikat, 

sebaliknya sebagai penggantinya seluruh set hubungan interdependen antar 

variabel diteliti. “Di dalam analisis faktor, teknik ini disebut dengan teknik 

interdependensi” (Supranto, 2004:113). 

Variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesiapan kerja siswa dapat berasal dari dalam diri siswa (internal) 

dan dari luar diri siswa (eksternal), yang diambil dari teori-teori kesiapan yang 

dikemukakan oleh Winkel dan Sri Hastuti (2006:647) serta dikembangkan dengan 

teori Wena (1996:17) dalam konsep kesiapan kerja dalam penelitian ini. Variabel-

variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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a. Nilai-nilai Kehidupan (X1) 

Merupakan ideal-ideal yang dikejar oleh seseorang dimana-mana dan 

kapanpun juga. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup 

sampai umur tua dan sangat menentukan bagi gaya hidup seseorang (life 

style). 

b. Taraf Intelegensi (X2) 

Taraf kemampuan untuk mencapai prestasi-prestasi yang di dalamnya berpikir 

memegang peranan. Menurut Binet dalam Winkel (2006:648), hakikat 

inteligensi adalah “kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka 

mencapai tujuan itu, dan untuk menilai keadaan diri secara kritis serta 

obyektif”. 

c. Bakat Khusus (X3) 

Kemampuan khusus yang menonjol di suatu bidang tertentu. Sekali terbentuk, 

suatu bakat khusus menjadi bekal yang memungkinkan untuk memasuki 

berbagai bidang pekerjaan tertentu. 

d. Minat (X4) 

Kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk merasa tertarik pada 

suatu bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu. 

e. Sifat-Sifat (X5) 

Yaitu ciri-ciri kepribadian yang bersama-sama memberikan corak khas pada 

seseorang. Pada umumnya diakui bahwa orang tertentu akan kurang cocok 

untuk memegang suatu jabatan tertentu karena sifatnya. 
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f. Pengetahuan (X6) 

Informasi yang dimiliki tentang bidang-bidang pekerjaan dan tentang diri 

sendiri. Informasi tentang dunia kerja yang dimiliki oleh orang muda dapat 

akurat sesuai dengan kenyataan atau tidak akurat dan bercirikan idealisasi. 

g. Keadaan Jasmani (X7) 

Ciri-ciri fisik yang dimiliki seseorang seperti tinggi badan, tampan atau tidak 

tampan, ketajaman penglihatan dan pendengaran baik atau kurang baik, dan 

lain sebagainya. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu berlaku berbagai 

persyaratan yang menyangkut ciri-ciri fisik. 

h. Kelembagaan (X8) 

Pendidikan kejuruan terdiri dari dua sub sistem yaitu sub sistem pendidikan 

sekolah dan sub sistem pendidikan di industri. Dimana keduanya saling 

berperan dalam pelaksanaan pendidikan dalam pendidikan kejuruan. 

i. Kurikulum (X9) 

Kurikulum sekolah dirancang secara komprehensif yang meliputi semua 

kegiatan belajar siswa di sekolah, sedangkan kurikulum di industri hanya 

berupa tuntunan praktek (training guideslines) yang lebih praktis daripada 

kurikulum sekolah. 

j. Materi Pembelajaran (X10) 

Materi di sekolah lebih ditekankan pada pembelajaran teori-teori kejuruan, 

sedangkan materi di industri lebih ditekankan pada praktik kerja tetapi 

berkaitan denga teori-teori yang dipelajari di sekolah. 
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k. Strategi mengajar (X11) 

Kegiatan mengajar di sekolah lebih sistematis karena pelajaran telah disusun 

secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah teori pembelajaran, sedang 

pembelajaran di industri lebih menekankan pada proses belajar mengajar 

keterampilan kerja tertentu. 

l. Kegiatan industri (X12) 

Kegiatan ini lebih bersifat usaha produksi barang/jasa, tetapi disertai dengan 

usaha belajar mengajar di tempat, atau belajar melalui pengalaman praktek 

langsung. 

m. Kegiatan Belajar di industri (X13) 

Bersifat belajar dalam situasi dunia nyata. Agar proses belajar pada situasi 

dunia kerja yang nyata dapat mencapai hasil yang optimal jika keterkaitan 

pembelajaran disekolah dengan apa yang akan dipelajari di industri benar-

benar diperhatikan. 

n. Dunia industri dan sekolah (X14) 

Industri merupakan dunia orang dewasa, sedangkan dunia sekolah merupakan 

dunia remaja, sehingga hal seperti ini perlu diperhatikan agar siswa mampu 

beradaptasi dengan mudah pada dua lingkungan belajar yang berbeda. 

o. Kepentingan (X15) 

Di industri kerap terjadi konflik tujuan antara kepentingan produksi (prinsip 

ekonomi) dan kepentingan latihan (prinsip pendidikan) sehingga perlu 

penataan yang sistematis pada industri agar konflik tujuan tersebut tidak saling 

merugikan satu sama lain. 
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p. Pengajar (X16) 

Di sekolah guru bertanggung jawab terhadap program pelaksanaan 

pembelajaran, sedangkan di industri pembelajaran praktik sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab instruktur. Sebagai tenaga pengajar praktik instruktur 

seyogyanya memahami dan mampu mempraktikan metode-metode 

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran praktik di industri agar betul-betul 

dapat meningkatkan kualitas kemampuan kerja siswa. 

q. Tempat belajar (X17) 

Belajar di sekolah sebagian besar dilakukan pada ruang kelas, sedangkan 

belajar di industri hampir seluruhnya dilakukan di tempat kerja. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

3.4.1.1 Dokumentasi 

“Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, agenda dan sebagainya” (Suharsimi, 

2006:158). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari 

data jumlah siswa, nama siswa, jumlah kelas, nilai praktek industri, presensi 

kehadiran siswa, penelusuran tamatan dan hal lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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3.4.1.2 Angket atau Kuesioner 

“Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui” (Suharsimi, 2006:151). Menurut  

Sugiyono (2008:142) “kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab”. 

Angket dalam penelitian ini adalah bersifat tertutup, yaitu kuesioner yang 

sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih dan dijawab 

secara langsung oleh responden. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa 

kelas XI program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali 

tahun ajaran 2009/2010. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner skala Likert 

dimana setiap item soal disediakan lima jawaban dengan skor masing-masing 

sebagai berikut : 

1) Jawaban SS (Sangat Setuju)  = skor 5 

2) Jawaban S (Setuju)   = skor 4 

3) Jawaban KS (Kurang Setuju)  = skor 3 

4) Jawaban TS (Tidak Setuju)  = skor 2 

5) Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) = skor 1 

 

 

 



39 

 

3.4.2 Uji Instrumen 

3.4.2.1 Validitas 

“Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat” 

(Suharsimi, 2006:168). Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

valid tidaknya variabel kesiapan kerja berupa 56 butir pernyataan. 

Untuk mengukur tingkat validitas instrumen, menggunakan rumus Product 

Moment yang dikemukakan oleh Pearson, yaitu : 

 

Keterangan : 

rxy =  koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N =  jumlah anggota populasi 

X =  skor indikator yang diuji 

Y =  total skor indikator 

(Suharsimi, 2006:170) 

Besarnya rxy menunjukkan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengandung tiga makna, yaitu : 1) ada 

tidaknya korelasi, 2) arah korelasi, dan 3) besarnya korelasi. Untuk menghitung 

validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan program SPSS For 

Windows release 16. Jika ralpha > rtabel maka instrumen dinyatakan valid. 
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Tabel 3.2 Hasil validitas uji coba instrumen 
 

Uji Validitas No. Soal Jumlah 
Valid 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 

51 

Tidak Valid 1, 3, 24, 29, 33 5 
Jumlah Total 56 

Sumber : data yang diolah 

Berdasarkan tabel 3.2 dilihat bahwa ada lima butir instrumen yang 

dinyatakan tidak valid, yaitu instrument nomor 1, 3, 24, 29, dan 33. Oleh karena 

itu tersisa 51 butir soal. 

Soal nomor 1 dan 3 mewakili indikator pada variabel X1 yang semula 

berjumlah 4 butir, sehingga tersisa soal nomor 2 dan 4. Soal 24 dari indikator 

kondisi kesehatan siswa pada variabel X7 dan menyisakan soal nomor 23 dan 25. 

Sama dengan soal nomor 29 dari variabel X9 yang terwakilkan oleh soal 30 dan 

31. Terakhir soal nomor 33 dari variabel X10 yang terwakilkan soal 32 dan 34. 

Hal ini dikarenakan pada ketujuh instrumen tersebut memiliki nilai ralpha < 

rtabel yaitu < 0,235 sehingga dianggap tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

3.4.2.2 Reliabilitas 

“Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu” (Ghozali, 

2006:45). Untuk mencari reliabilitas instrumen digunakan rumus alpha, sebagai 

berikut : 
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Keterangan : 

r11 =  reliabilitas instrumen 

k =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 =  jumlah varians butir 

 =  varians total 

Perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 

For Windows release 16. Dimana pengukuran reliabilitas menggunakan uji 

statistik Cronbach Alpha (a). “Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,60” (Nunally (1960) dalam Ghozali, 2006:46). 

Output SPSS menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha 93,5% yang 

menurut kriteria > 0,60 sehingga bisa dikatakan reliabel. 

3.4.3 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. 

3.4.3.1 Analisis faktor 

Analisis faktor adalah teknik untuk menganalisis sejumlah observasi 
dipandang dari segi interkorelasinya, untuk menetapkan apakah variasi-
variasi yang nampak pada observasi itu mungkin berdasar atas sejumlah 
kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang nampak dari 
observasi itu (Suryabrata, 2001:274). 
 

Menurut Ghozali (2006:303) “analisis faktor digunakan untuk 

mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel atau responden dengan cara 

melihat korelasi antar variabel atau korelasi antar responden”. 

Analisis faktor digunakan untuk mereduksi data atau meringkas dari 

variabel yang jumlahnya sedikit. Dalam penelitian ini analisis faktor digunakan 



42 

 

untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa kelas 

XI program keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali Tahun 

Ajaran 2009/2010. Faktor-faktor yang ada akan dilihat hubungannya 

(interdependen antar variabel), sehingga akan menghasilkan pengelompokan atau 

tepatnya abstraction  dari banyak variabel menjadi hanya beberapa variabel baru 

atau faktor, dengan rumus sebagai berikut: 

X1 = Ai1F1 + Ai1F2…………..AikFk + U1 

Keterangan : 

X1 =  item / variabel  

F1-k =  faktor-faktor 

A1-k =  konstanta faktor 

U1 =  faktor-faktor unik 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis faktor (Supranto, 2004:121) : 

1) Correlation Matrix 

Analisis ini merupakan sajian hasil korelasi antar item yang menjadi 

indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja yang 

menunjukkan korelasi (r) antar item satu dengan item yang lain, yang mungkin 

dapat atau tidak dapat dimasukkan dalam persamaan analisis faktor. 

2) Communality 

“Analisis ini merupakan jumlah varian yang disumbangkan oleh suatu 

variabel dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis” (Supranto, 2004: 118). 

Analisis ini menunjukkan seberapa jauh suatu variabel terukur memiliki ciri yang 



43 

 

dimiliki oleh variabel-variabel yang lain. Koefisien communality disebut cukup 

efektif apabila bernilai > 50%. 

3) Anti-Image Matrices 

Pada Anti-Image Correlation terdapat sejumlah angka yang membentuk 

diagonal (bertanda “a”). jika ada variabel yang bernilai korelasi < 0,50, maka 

variabel tersebut dikeluarkan. 

4) Total Variance Explained 

Total Variance Explained digunakan untuk mengetahui banyaknya faktor 

yang terbentuk, faktor yang terbentuk harus memiliki nilai Eigenvalue > 1. 

Eigenvalue merupakan koefisien yang menunjukkan jumlah varian yang 

berasosiasi dengan masing-masing faktor kesiapan kerja. Faktor yang mempunyai 

eigenvalue > 1 akan dimasukkan ke dalam model. 

5) Rotated Component Matrix 

Rotated Component Matrix merupakan distribusi variabel-variabel yang 

telah di ekstrak ke dalam faktor yang telah terbentuk berdasarkan factor loading-

nya setelah melalui proses rotasi faktor. Factor Loading merupakan besarnya 

muatan suatu item. Factor Loading yang > 0,50 akan dimasukkan sebagai 

indikator suatu faktor. Variabel yang memiliki factor loading <50 dianggap 

memiliki kontribusi yang lemah terhadap faktor yang terbentuk sehingga harus 

direduksi atau digugurkan. 

6) Keiser-Mayer-Olkin (KMO) 

KMO mengukur kecukupan sampling (sampling adequacy), yaitu suatu 

indek yang digunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor-faktor yang 
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menyebabkan kesiapan kerja siswa kelas IX program keahlian administrasi 

perkantoran SMK N 1 Boyolali. “Apabila koefisien KMO antara 0,50 – 1,0 berarti 

analisis faktor tepat, sedangkan apabila kurang dari 0,50 analisis faktor dinyatakan 

tidak tepat” (Supranto, 2004:124). 

Setelah ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan kesiapan kerja 

menggunakan analisis faktor, selanjutnya menggunakan analisis deskriptif dari 

eigenvalues (% of variances) dapat diketahui faktor dominan yang menjadi 

penyebab kesiapan kerja. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum SMK Negeri 1 Boyolali 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Boyolali didirikan tanggal 4 

April 1968 dengan SK Pendirian No SK: 136/UKK.3/1968 oleh Menteri 

Pendidikan. SMK Negeri 1 Boyolali berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan 

Boyolali, Desa Pulisen Kecamatan Boyolali. 

Pada awalnya SMK Negeri 1 Boyolali bernama Sekolah Menengah 

Ekonomi Atas (SMEA) Boyolali dan berubah menjadi Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) pada 7 Maret 1997 dengan SK Perubahan No.036/0/1997-7 

Maret 1997 dan memiliki tiga program keahlian, salah satunya Administrasi 

Perkantoran. 

Visi dan Misi SMK Negeri 1 Boyolali yaitu : 

Menjadi Sekolah Menegah Kejuruan berstandar Internasional, menghasilkan 

tenaga kerja yang produktif, mandiri, kompetitif di era global dan berakhlak mulia 

1. Melaksanakan sistem pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis produksi 

2. Menghasilkan tamatan yang bertaqwa dan berakhlak mulia, terampil dan 

mandiri. 

3. Membangun sikap adaptif dan inovatif serta memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap hasil yang dicapai. 
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4. Menyiapkan tamatan yang kompeten di bidangnya dan mampu bersaing di 

lapangan kerja. 

5. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia 

6. Membagun jiwa wirausaha yang handal 

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pembelajaran 

8. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan Unit Produksi (UP) dalam 

pengembangan sekolah. 

Visi dan misi tersebut sesuai dengan tujuan umum pendidikan pada 

sekolah menengah kejuruan, yaitu mempersiapkan lulusan yang siap kerja. 

Namun, belum semua lulusan SMK Negeri 1 Boyolali memperoleh pekerjaan 

setelah lulus. Hal ini melihat dari data penelusuran tamatan. 

Tabel 4.1 Penelusuran Tamatan 3 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Lulus 

Jumlah 
Tamatan 

Aktivitas setelah lulus
Lain-lain 

Bekerja Melanjutkan Wiraswasta 
1 2007 80 57 2 14 7 
2 2008 79 43 7 8 21 
3 2009 78 39 5 - 34 

Total 237 139 14 22 62 
Sumber : data SMK Negeri 1 Boyolali 

Masih ada beberapa siswa yang belum memperoleh pekerjaan setelah 

lulus. Dari tahun ke tahun bahkan mengalami peningkatan. SMK Negeri 1 

Boyolali merupakan sekolah kejuruan yang memiliki sarana dan prasarana 

penunjang yang cukup memadai serta dapat dimanfaatkan guna meningkatkan 

kegiatan pembelajaran. Berikut data sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 

Boyolali : 
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Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana SMK Negeri 1 Boyolali 

No Nama Ruang/Area Kerja Jumlah Ruang 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 

2 Ruang Guru 1 

3 Ruang Pelayanan Administrasi 1 

4 Ruang Kelas 24 

5 Ruang Praktek/ Bengkel/ Workshop 11 

6 Ruang Lab. Bahasa 1 

7 Ruang Praktek Komputer 3 

8 Ruang Unit Produksi 1 

9 Ruang Pramuka/Koperasi/UKS/ dll 2 

10 Ruang Ibadah 1 

11 Ruang Bersama 1 

12 Ruang Kantin Sekolah 1 

13 Ruang Toilet 2 

14 Ruang Gudang 1 

15 Ruang Lab Multimedia 1 

16 Ruang Perpustakaan Konvensional 1 
Sumber : dokumen SMK Negeri 1 Boyolali 

 

4.2 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan 

Kerja Siswa Kelas XI Progam Keahlian Administrasi 

Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali Tahun Ajaran 

2009/2010 

Analisis data dilakukan dengan analisis faktor menggunakan program 

SPSS For Windows release 16. Analisis ini digunakan untuk mengungkap faktor-
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faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa kelas XI progam keahlian 

administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2009/2010. 

Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menganalisis jawaban 

responden terhadap angket yang telah dibagikan. Analisis faktor pada penelitian 

ini dilakukan dalam 3 tahap, sebab ada beberapa faktor yang harus dikeluarkan 

sampai memenuhi syarat analisis faktor yaitu memiliki nilai > 0,5. 

4.2.1 Analisis Tahap 1 

1. Hasil analisis tahap 1 angka Keiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of 

Sampling Adequacy(MSA) sebesar 0,806 > 0,5 dengan signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05, maka variabel dan data dapat terus dianalisis lebih lanjut. 

2. Dari analisis tahap 1 terlihat communalities, dimana tampak bahwa ada 2 

faktor yaitu X1 memiliki nilai 0,445 < 0,5 dan X15 dengan nilai 0,464 < 0,5 

sehingga faktor-faktor tersebut harus dikeluarkan pada analisis tahap 

berikutnya.. 

3. Tabel Anti-Image Matrices  menunjukkan bahwa data memiliki nilai yang 

baik karena semua faktor > 0,5 sehingga data dikatakan cukup baik serta 

dapat diteruskan pada analisis lebih lanjut. 

4. Pada Total Variance Explained (TVE) diketahui bahwa nilai eigenvalue 

yang > 1 sebanyak 4 faktor yang akan dibentuk oleh faktor-faktor yang 

akan dimasukkan ke dalam model untuk membentuk variabel yang baru. 

5. Pada analisis tahap 1 ini, dari Rotated Component Matrixa tampak bahwa 

ada 2 faktor dengan nilai < 0,5 sehingga harus dikeluarkan pada tahap 

analisis berikutnya. 
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Berdasarkan analisis tahap 1 ini tampak bahwa ada 4 faktor yang harus 

dikeluarkan, yaitu faktor Nilai-nilai kehidupan (X1), Materi Pembelajaran (X10), 

kepentingan (X15) dan Pengajar (X16). Oleh karena itu perlu dilakukan analisis 

kembali tanpa memakai keempat faktor tersebut. 

4.2.2 Analisis Tahap 2 

1. Pada analisis tahap 2, terjadi perubahan angka pada Keiser-Meyer-Olkin 

(KMO) Measure of Sampling Adequacy(MSA) sebesar 0,795 > 0,5 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka variabel dan data dapat terus 

dianalisis lebih lanjut. 

2. Communalities pada analisis tahap 2 tampak bahwa ada 2 faktor yaitu X6 

memiliki nilai 0,459 < 0,5 dan X7 dengan nilai 0,313 < 0,5 sehingga 

faktor-faktor tersebut harus dikeluarkan dan tidak dipakai pada analisis 

tahap berikutnya.. 

3. Tabel Anti-Image Matrices  menunjukkan bahwa data memiliki nilai yang 

baik karena semua faktor > 0,5 sehingga data dikatakan cukup baik serta 

dapat diteruskan pada analisis lebih lanjut. 

4. Pada Total Variance Explained (TVE) diketahui bahwa nilai eigenvalue 

yang > 1 berubah menjadi 3 faktor yang akan dibentuk oleh faktor-faktor 

yang akan dimasukkan ke dalam model untuk membentuk variabel yang 

baru. 

5. Pada analisis tahap 2 ini, dari Rotated Component Matrix diperoleh 3 

faktor yang nanti akan membentuk variabel-variabel kesiapan kerja siswa 
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kelas XI program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri Boyolali 

tahun ajaran 2009/2010. 

Berdasarkan analisis tahap 2 ini tampak bahwa ada 2 faktor yang harus 

dikeluarkan, yaitu faktor pengetahuan (X6) dan keadaan jasmani (X7). Oleh karena 

itu perlu dilakukan analisis kembali tanpa memakai faktor X6 dan X7. 

4.2.3 Analisis Tahap 3 

1. Pada analisis tahap 3, terjadi perubahan angka lagi pada Keiser-Meyer-

Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy(MSA) sebesar 0,793 > 0,5 

dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka variabel dan data dapat 

terus dianalisis lebih lanjut. 

2. Communalities pada analisis tahap 3 tampak bahwa semua faktor bernilai 

>0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut cukup efektif. 

3. Tabel Anti-Image Matrices  menunjukkan bahwa data memiliki nilai yang 

baik karena semua faktor > 0,5 sehingga data dikatakan cukup baik serta 

dapat diteruskan pada analisis lebih lanjut. 

4. Pada Total Variance Explained (TVE) diketahui bahwa nilai eigenvalue 

yang > 1 berubah menjadi 3 faktor yang akan dibentuk oleh faktor-faktor 

yang akan dimasukkan ke dalam model untuk membentuk variabel yang 

baru. 

5. Pada analisis tahap 3 ini, dari Rotated Component Matrixa diperoleh 3 

faktor yang nanti akan membentuk variabel-variabel kesiapan kerja siswa 

kelas XI program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri Boyolali 

tahun ajaran 2009/2010. 
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Hasil dari analisis faktor terbentuk 3 faktor yang mempengaruhi kesiapan 

kerja siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 

Boyolali tahun ajaran 2009/2010 yang dituangkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Faktor 

No Indikator Muatan 
Faktor Variabel 

1 Taraf Inteligensi 0,775 

Pribadi Siswa dan Guru 
2 Sifat-sifat 0,750 

3 Strategi Mengajar 0,734 

4 Minat 0,686 

5 Dunia Industri dan Sekolah 0,828 

On The Job Training 
6 Kegiatan Belajar di Industri 0,719 

7 Kegiatan Industri 0,679 

8 Bakat Khusus 0,616 

9 Kurikulum 0,792 

Kurikulum 10 Kelembagaan 0,723 

11 Tempat Belajar 0,670 

Sumber : data primer yang diolah tahun 2010 

 

4.3 Faktor-Faktor Kesiapan Kerja Dominan 

Analisis faktor di atas menyebutkan bahwa ada 17 faktor yang dapat 

mempengaruhi kesiapan kerja siswa. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor 

internal dan faktor eksternal yaitu : 
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Tabel 4.4 Faktor-Faktor Kesiapan Kerja 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

1. Nilai-nilai Kehidupan 

2. Taraf Inteligensi 

3. Bakat Khusus 

4. Minat 

5. Sifat-Sifat 

6. Pengetahuan 

7. Keadaan Jasmani 

1. Kelembagaan 

2. Kurikulum 

3. Materi Pembelajaran 

4. Strategi mengajar 

5. Kegiatan industri 

6. Kegiatan Belajar di industri 

7. Dunia industri dan sekolah 

8. Kepentingan 

9. Pengajar 

10. Tempat belajar 

Sumber : Winkel (2006) dan Wena (1996:17-20) 

Setelah dilakukan analisis faktor, yang semula 17 faktor mengelompok menjadi 3 

faktor yaitu : 1) Pribadi Siswa dan Guru, 2) On The Job Training, dan 3) 

Kurikulum. Masing-masing faktor terdiri dari variabel sebagai berikut : 

1. Pribadi Siswa dan Guru 

a. Taraf Inteligensi 

b. Sifat-Sifat 

c. Strategi Mengajar 

d. Minat 

2. On The Job Training 

a. Dunia Industri dan Sekolah 

b. Kegiatan Belajar di Industri 

c. Kegiatan Industri 

d. Bakat Khusus 
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3. Kurikulum 

r. Kurikulum 

s. Kelembagaan 

t. Tempat Belajar 

Untuk mengetahui faktor kesiapan kerja yang dominan, dapat dilihat dari analisis 

deskriptif menggunakan eigenvalue dari persentase varian (% of variance) yang 

tampak pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Faktor-Faktor Kesiapan Kerja yang Dominan 

No Nama Variabel % Varian % Kumulatif 

1 Taraf Inteligensi 38,160 38,160 

2 Sifat-sifat 14,498 52,658 

3 Strategi Mengajar 9,838 62,496 

4 Minat 7,378 69,873 

5 Dunia Industri dan Sekolah 6,111 75,984 

6 Kegiatan Belajar di Industri 5,599 81,583 

7 Kegiatan Industri 5,002 86,585 

8 Bakat Khusus 4,374 90,959 

9 Kurikulum 3,828 94,787 

10 Kelembagaan 2,829 97,616 

11 Tempat Belajar 2,384 100,000 
Sumber : data primer yang diolah tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa sub variabel dari faktor pribadi siswa dan 

guru, yaitu Taraf inteligensi, sifat-sifat, strategi mengajar, dan minat memiliki 

persentase kumulatif dari varian sebesar 69, 87%. On The Job Training yang 

terdiri dari dunia industri dan sekolah, kegiatan belajar di industri, kegiatan 

industri dan bakat khusus memiliki persentase kumulatif 21,09%. Kurikulum yang 

terdiri dari kurikulum, kelembagaan, dan tempat belajar dengan persentase 
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kumulatif sebesar 9,04%. Dari hasil tersebut maka faktor kesiapan kerja siswa 

kelas XI program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 tahun ajaran 

2009/2010 yang dominan yaitu Pribadi siswa dan guru sebesar 69,87%. 

 

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan teknik analisis faktor, terlihat 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa kelas XI program 

keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 

2009/2010 terbagi menjadi 3 faktor, yaitu : 

1) Pribadi Siswa dan Guru, yang terdiri dari taraf inteligensi, sifat-sifat, 

strategi mengajar dan minat. Tiap orang memiliki tingkat inteligensi yang 

berbeda-beda. Tapi bukan berarti orang dengan intilegensi rendah tidak 

bisa berkembang. Seseorang bisa mengembangkan tingkat inteligensinya 

selama ia mau menggali potensi yang ada pada dirinya. Menurut Binet 

dalam Winkel (2006:648), “hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk 

mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk 

menilai keadaan diri secara kritis serta obyektif”. Hal ini berarti seseorang 

yang memiliki tujuan dalam perkembangan kehidupannya dan 

bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup tersebut, maka itu dapat 

meningkatkan kualitas diri seseorang sehingga akan terus maju dan 

berkembang. Sesuai dengan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan bahwa 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan pada umumnya berkeinginan untuk 

bekerja setelah lulus. Bagi siswa yang memiliki taraf inteligensi yang 
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tinggi, apabila ia selalu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, maka 

siswa tersebut tentu akan lebih siap masuk dunia kerja setelah lulus. 

Disamping itu selain inteligensi masing- masing orang memiliki ciri khas 

tertentu yaitu terletak pada kepribadiannya atau yang lebih dikenal dengan 

sifat-sifat. Hal ini juga memiliki pengaruh yang besar terhadap 

perkembangan karir seseorang, karena sifat itu dapat menentukan 

seseorang dalam penempatan dirinya pada jabatan tertentu. Pada hasil 

analisis data sifat-sifat memiliki muatan faktor yang cukup tinggi setelah 

taraf inteligensi yaitu 0,750. Hal ini dapat dikatakan bahwa sifat-sifat 

pribadi siswa besar pengaruhnya terhadap kesiapan dalam menghadapi 

dunia kerja. Dalam dunia kerja, ada beberapa pekerjaan yang menuntut 

pada kepribadian ataupun sifat khusus. Oleh karena itu sifat-sifat ini 

menjadi salah satu bagian penting yang harus diperhatikan oleh siswa 

dalam mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia kerja. Pekerjaan 

administrasi perkantoran merupakan pekerjaan yang mungkin dilihat 

terkesan mudah dilakukan tanpa harus belajar tentang pekerjaan tersebut. 

Namun, pekerjaan perkantoran sesungguhnya membutuhkan suatu 

keterampilan khusus, kerajinan, keuletan, dan kesabaran. Sebagai contoh, 

seseorang yang memiliki sifat kurang rajin dan tidak sabar, tidak akan suka 

melakukan pekerjaan perkantoran seperti melipat surat, mencari arsip, 

mengetik surat-surat dan pekerjaan perkantoran lainnya. Hal ini sesuai 

dengan teori Winkel (2006:649), selain itu hasil analisis faktor pada 

strategi mengajar juga menjadi salah satu faktor yang dominan pada 
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kesiapan kerja siswa. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengajaran pada 

SMK Negeri 1 Boyolali masuk dalam kriteria baik. Strategi mengajar 

berpengaruh besar pula terhadap kesiapan kerja siswa karena pada 

pendidikan kejuruan, materi pelajaran yang diberikan oleh siswa itu akan 

membekali siswa ketika terjun dalam dunia kerja sehingga dalam 

penyampaiannya lebih baik disusun secara urut dan sistematis. Sesuai 

dengan teori Wena (1996:18), strategi belajar di sekolah yang disusun 

secara sistematis akan mempermudah siswa dalam memahami materi 

pelajaran. Setiap sekolah akan membuat strategi pembelajaran yang baik 

yang dalam pelaksanaannya, dilakukan oleh guru dan didukung oleh 

sarana prasarana sekolah. Seorang guru yang pandai dalam menyampaikan 

materi pelajaran dengan berbagai metode pengajaran dan juga dapat 

memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, akan sangat membantu siswa 

dalam penguasaan materi pelajaran. Terlebih pada sekolah menengah 

kejuruan, dimana siswa akan melaksanakan on the job training apabila 

siswa dapat menguasai materi di sekolah dengan baik, tentu ia akan dapat 

mengatasi kesulitan-kesulitan selama on the job training. Selain guru 

sebagai pengajar di sekolah, pengajaran di industri dilakukan oleh 

instruktur. Oleh karena tempat on the job training yang berbeda-beda, 

maka diperlukan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan 

industri agar terdapat kesesuaian pada materi yang disampaikan selama on 

the job training  dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari perhitungan 

analisis faktor, minat memiliki muatan faktor 0,686 yang berarti banyak 
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siswa yang ingin bekerja setelah lulus dan bekerja sesuai pada bidang yang 

ditekuninya. Hal ini sesuai dengan teori Winkel (2006:651). Banyak siswa 

yang ingin bekerja setelah lulus dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan 

bidangnya, sehingga ilmu yang diperoleh selama di sekolah bisa 

tersalurkan dan dengan ilmu itu pula yang membuat siswa lebih siap utuk 

bekerja setelah lulus. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa dengan taraf inteligensi 

yang tinggi, memiliki sifat yang mudah menyesuaikan diri dalam berbagai 

hal serta minat pada bidang tertentu umumnya lebih siap dalam 

menghadapi dunia kerja, sedangkan faktor luar yang menjadi pendukung 

kesiapan kerja siswa yaitu strategi mengajar yang merupakan metode yang 

digunakan guru dalam penyampaian materi pelajaran. Penyampaian materi 

dengan metode yang tepat akan mempermudah pemahaman siswa 

sehingga hal ini dapat membantu siswa untuk mempersiapkan diri dalam 

memasuki dunia kerja. 

2) On the job training yaitu terdiri dari dunia industri dan sekolah, kegiatan 

belajar di industri, kegiatan industri, dan bakat khusus. On the job training 

merupakan pelajaran berupa praktek langsung di lapangan yang dapat 

dimanfaatkan siswa guna membekali dirinya dengan pengalaman-

pengalaman dalam dunia kerja. Hasil analisis faktor terlihat bahwa muatan 

faktor dunia industri dan sekolah sebesar 0,828. Pengaruhnya cukup besar 

sehingga faktor ini penting diperhatikan. Perbedaan antara dunia kerja dan 

dunia anak sekolah memberikan pelajaran bagi para pengajar untuk lebih 
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memperhatikan dalam membimbing siswa saat pelaksanaan on the job 

training. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mengatasi kesulitan-kesulitan 

selama on the job training dan memudahkan mereka untuk beradaptasi 

dalam dunia kerja, sesuai dengan teori Wena (1996:19). Pada dunia 

industri siswa berperan sebagai karyawan yang lain. Namun, agar siswa 

dapat bekerja dengan baik perlu diberikan bimbingan dan arahan-arahan. 

Karena berbeda dengan ketika siswa di sekolah, di dunia industri siswa 

dituntut untuk dapat mengaplikasikan materi-materi di sekolah. Siswa 

diperlakukan layaknya karyawan, sehingga siswa hendaknya dibantu 

selama penyesuaian diri di tempat on the job training agar siswa juga bisa 

bekerja dengan baik dan hal ini dapat menjadi kerjasama yang 

menguntungkan bagi semua pihak terkait. Program sekolah dapat tercapai, 

pihak industri memperoleh tambahan tenaga kerja dan siswa memperoleh 

pengalaman-pengalaman kerja. Pengaruh kegiatan belajar di industri 

sebesar 0,719. Untuk memperoleh hasil yang baik dalam on the job 

training perlu disesuaikan keterkaitan antara materi di sekolah dan di 

industri, sehingga apa yang telah dipelajari di sekolah dapat tersalurkan. 

Namun pada kenyataannya hal ini belum bisa berjalan dengan optimal 

karena adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari pihak sekolah maupun 

dari pihak instansi pasangan. Sebagai contoh, jumlah buku pelajaran yang 

terbatas serta kebanyakan buku perkantoran merupakan buku-buku edisi 

lama, sehingga hal ini dapat menjadi kendala dalam proses belajar. Selain 

itu keterbatasan terletak pada pelaksanaan on the job training yang 
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dilakukan pada tempat yang berbeda-beda (tidak satu tempat), sehingga 

masing-masing siswa memperoleh pengalaman kerja yang berbeda pula, 

seperti yang dikemukakan oleh Wena (1996:19). Tempat pelaksanaan on 

the job training yang berbeda-beda ini menjadikan hal  yang perlu 

diperhatikan, karena on the job training yang merupakan aplikasi dari 

materi pelajaran di sekolah sehingga perlu hubungan yang baik antara 

pihak sekolah dan pihak industri agar tujuan pendidikan sistem ganda 

dapat tercapai dan kebutuhan siswa tentang pengalaman kerja juga 

tercapai. Hasil analisis pada kegiatan industri sebesar 0,679 yang berarti 

bahwa siswa dapat mudah menyesuaikan diri terhadap kegiatan di industri. 

Selain on the job training yang merupakan program dari sekolah siswa 

juga secara tidak langsung melakukan magang dimana selain belajar siswa 

juga terjun langsung sebagai karyawan baru. Sesuai dengan teori Evans 

dan Edwin dalam Muhidin (2009) bahwa pendidikan kejuruan 

sesungguhnya merupakan perkembangan dari latihan dalam pekerjaan (on 

the job training) dan pola magang (apprenticeship), sehingga selain belajar 

siswa juga dianggap layaknya karyawan baru. Bakat khusus berpengaruh 

sebesar 0,616 pada kesiapan kerja. Ini berarti siswa dalam mempersiapkan 

dirinya untuk menghadapi dunia kerja juga memerlukan suatu 

keterampilan khusus yang dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya, 

sesuai teori Winkel (2006:649). Bagi seorang pencari kerja tidak bisa 

hanya mengandalkan inteligensi saja, tapi akan lebih baik jika memiliki 

suatu keterampilan tertentu. Pada siswa program keahlian administrasi 
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perkantoran Sekolah Menengah Kejuruan, apabila siswa memiliki bakat 

seperti keterampilan mengetik 10 jari buta, menulis surat, apabila ditekuni 

secara terus-menerus justru dapat lebih membantu dalam kesiapan 

kerjanya serta mampu dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Apabila 

siswa memiliki suatu bakat khusus, maka hal itu justru dapat memberikan 

kontribusi besar pada dirinya dalam kesiapan menghadapi dunia kerja 

yang lebih luas. Untuk pengembangan bakat tersebut siswa dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung baik di sekolah maupun 

pada lembaga di luar sekolah. 

3) Variabel kurikulum yang terdiri dari kurikulum, kelembagaan, dan tempat 

belajar. Kurikulum merupakan rancangan kegiatan pembelajaran yang 

disusun secara sistematis oleh sekolah. Variabel kurikulum memberikan 

kontribusi sebesar 9,04%. Hal ini berarti kurikulum sekolah turut 

berpengaruh pada kesiapan kerja siswa. Hasil analisis kurikulum sebesar 

0,792. Kurikulum disini meliputi kurikulum di sekolah dan kurikulum di 

institusi pasangan, sehingga perlu keterkaitan yang erat antara kedua pihak 

sehingga dapat membantu siwa secara optimal dalam kesiapan 

menghadapi dunia kerja, sesuai dengan teori Wena (1996:18). Kurikulum 

pada pendidikan sistem ganda dirancang oleh sekolah. Namun, dalam 

penerapannya dilaksanakan bersama dalam kerjasama dengan institusi 

pasangan. Agar tujuan pendidikan dapat tercapai maka keterkaitan sekolah 

dengan institusi pasangan harus dilaksanakan secara sejalan, dalam artian 

pengalaman praktik yang diberikan pada siswa ketika on the job training 
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disesuaikan pada kebutuhan siswa. Pada program keahlian administrasi 

perkantoran, on the job training dilaksanakan pada lembaga-lembaga 

perkantoran, seperti kantor Disdikpora, Kantor Bupati, Kantor Bappeda, 

dan lain sebagainya, sehingga siswa dapat belajar melakukan pekerjaan 

kantor, karena on the job training ini akan menjadi bekal bagi siswa dalam 

menghadapi dunia kerja setelah lulus. Besarnya nilai kelembagaan 

terhadap kesiapan kerja siswa yaitu 0,723. Hal ini berarti keterkaitan 

antara sekolah dan instansi pasangan dapat dikatakan baik karena 

keduanya dapat bersama-sama memberikan pembelajaran pada siswa, baik 

ketika di sekolah maupun ketika on the job training. Sehingga siswa dapat 

lebih siap menghadapi dunia kerja dengan berbekal pelajaran-pelajaran di 

sekolah dan pengalaman-pengalaman ketika praktik. Hal tersebut sesuai 

dengan teori Wena (1996:17). Siswa melaksanakan on the job training 

dalam 2 tahap yang masing-masing dilaksanakan dalam jangka waktu 2 

bulan. Ketika melaksanakan on the job training, siswa menjadi tanggung 

jawab instansi. Namun, bukan berarti sekolah lepas dari tanggung jawab. 

Tugas sekolah ketika pelaksanaan on the job training yaitu memantau 

kegiatan siswa secara intensif. Hal ini dapat dijadikan evaluasi bagi 

sekolah pada program on the job training, sehingga apabila ada kesalahan-

kesalahan atau hal – hal yang dinilai belum sesuai bisa diperbaiki pada on 

the job training tahap kedua ataupun sesudahnya nanti. Tempat belajar 

berpengaruh sebesar 0,670. Tempat belajar dikatakan cukup berpengaruh 

karena merupakan tempat dimana siswa mempelajari dan mengaplikasikan 
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teori dan praktik selama menempuh pendidikan. SMK Negeri 1 Boyolali 

memiliki sarana dan prasarana yang cukup membantu belajar siswa 

sehingga hal ini dapat mempermudah siswa dalam menerima materi 

pembelajaran, karena selain materi diajarkan dalam ruang teori, setelah itu 

bisa langsung dipraktekkan dalam ruang laboratorium. Bekal yang 

diperoleh siswa di sekolah dapat membantu saat pelaksanaan on the job 

training. Hal ini sesuai dengan teori Wena (1996:20). Sistem pendidikan 

pada Sekolah Menengah Kejuruan pada umumnya dilakukan secara teori 

yang diikuti dengan praktik. Kegiatan pembelajaran di sekolah mayoritas 

dilakukan di dalam kelas dan sebagian di ruang laboratorium, sehingga 

praktik ini menjadi bekal siswa pada saat on the job training. Ketika on the 

job training siswa akan memperoleh pengalaman praktik yang lebih 

banyak lagi yang dilakukan pada dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga 

siswa memiliki gambaran bagaimana nanti yang harus dilakukan ketika ia 

benar-benar terjun pada dunia pekerjaan. 

Dari ketiga kelompok faktor yang terbentuk, faktor pribadi siswa dan guru 

yang terdiri dari taraf inteligensi, sifat-sifat, strategi mengajar, dan minat menjadi 

faktor yang dominan. Pada variabel ini tiga diantaranya merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa (internal) dan satu merupakan faktor luar (eksternal). 

Hal ini berarti faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa terbesar berasal 

dari siswa itu sendiri, sedangkan faktor luar (eksternal) itu merupakan faktor 

penunjang yang membantu siswa untuk lebih mempersiapkan diri dalam 

menghadapi dunia kerja. Akan tetapi, walaupun faktor pribadi siswa dan guru ini 
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menjadi faktor yang dominan, dalam mempersiapkan kerja siswa tetap harus 

memperhatikan semua faktor yang menunjang karena kesemuanya itu saling 

berhubungan dan terkait. Hanya saja faktor-faktor yang dominan perlu lebih 

diperhatikan untuk memperoleh output yang baik pula dan lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan bisa memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi dunia 

kerja setelah selesai menempuh pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

4.5 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis faktor dari 17 indikator mereduksi menjadi 11 yang 

mengelompok menjadi 3 faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa 

kelas XI program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 

Boyolali tahun ajaran 2009/2010, masing-masing pengaruh 11 indikator 

terhadap kesiapan kerja siswa, yaitu : 

No Indikator 
Muatan 
Faktor 

Variabel 

1 Taraf Inteligensi 0,775 

Pribadi Siswa dan Guru 
2 Sifat-sifat 0,750 
3 Strategi Mengajar 0,734 
4 Minat 0,686 
5 Dunia Industri dan Sekolah 0,828 

On The Job Training 
6 Kegiatan Belajar di Industri 0,719 
7 Kegiatan Industri 0,679 
8 Bakat Khusus 0,616 
9 Kurikulum 0,792 

Kurikulum 10 Kelembagaan 0,723 
11 Tempat Belajar 0,670 

 

Secara keseluruhan, pengaruh 3 faktor terhadap kesiapan kerja siswa yaitu: 

Faktor 1 mampu menjelaskan 38,16% variasi. Faktor 2 mampu 
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menjelaskan 14,5%, faktor 3 mampu menjelaskan 9,84% atau ketiga faktor 

mampu menjelaskan 62,5% variasi dan selebihnya sebesar 37,5% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model. 

2.  Besarnya faktor kesiapan kerja yang dominan yaitu faktor pribadi siswa 

dan guru dilihat dari nilai persentase kumulatif varian sebesar 69,87% 

 

4.6 Saran 

Ada 11 indikator yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja siswa. 

Indikator tersebut membentuk 3 faktor baru yaitu : 1) pribadi siswa dan guru (taraf 

inteligensi, sifat-sifat, strategi mengajar, minat), 2) on the job training (dunia 

industri dan sekolah, kegiatan belajar di industri, kegiatan industri, bakat khusus), 

dan 3) kurikulum (kurikulum, kelembagaan, tempat belajar). Dari hasil penelitian 

ini, diberikan saran sebagai berikut  : 

1. Bagi Sekolah 

1. Sekolah lebih meningkatkan kualitas pembelajaran serta 

memanfaatkan fasilitas belajar yang ada sehingga dapat membantu 

kegiatan belajar siswa. 

2. Pihak sekolah lebih meningkatkan kerjasama yang baik dengan Dunia 

Usaha/Industri (DU/DI) dalam kegiatan on the job training agar 

kegiatan siswa di tempat praktik bisa terkontrol dengan baik. 

3. Sekolah bisa menjadi penghubung antara siswa dengan DU/DI baik 

ketika siswa masih dalam masa studi maupun setelah lulus dalam 

rangka penyaluran tenaga kerja. 
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2. Bagi Siswa 

a. Faktor kesiapan kerja yang paling besar pengaruhnya berasal dari 

internal siswa. Oleh karena itu siswa hendaknya memotivasi dirinya 

serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki guna mempersiapkan 

diri dalam menghadapi dunia kerja. 

b. Kegiatan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilakukan 

di sekolah dan dunia industri. Hal ini dapat menjadi waktu yang baik 

bagi siswa untuk melihat dan belajar pada dunia kerja yang 

sesungguhnya. Oleh karena itu hendaknya on the job training dapat 

dilaksanakan siswa dengan sungguh-sungguh. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Skripsi ini dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penelitian 

berikutnya. 

b. Penelitian berikutnya hendaknya dapat mengembangkan tulisan ini 

sehingga dapat membantu berbagai pihak yang terkait dalam 

pendidikan menengah kejuruan terutama dalam menangani masalah 

kesiapan kerja siswa. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 
FAKTOR-FAKTOR KESIAPAN KERJA 

 
 

Variabel Indikator Kode 
Soal No. Soal Jumlah 

Soal 
Nilai-nilai 
Kehidupan 

Pandangan siswa tentang arti 
hidup X1 1, 2, 3, 4 4 

Taraf Intelegensi Kemampuan siswa dalam 
berprestasi X2 5, 6, 7, 8, 9 5 

Bakat Khusus Keterampilan yang menonjol X3 10, 11, 12 3
Minat Ketertarikan pada suatu 

bidang tertentu X4 13, 14, 15, 16 4 

Sifat-Sifat Kepribadian siswa X5 17, 18, 19 3
Pengetahuan Informasi tentang suatu 

bidang pekerjaan X6 20, 21, 22 3 

Keadaan Jasmani Kondisi kesehatan siswa X7 23, 24, 25 3
Kelembagaan Kerjasama sekolah dengan 

instansi X8 26, 27, 28 3 

Kurikulum Sistem pembelajaran di 
sekolah dan di instansi X9 29, 30, 31 3 

Materi 
Pembelajaran 

Bahan ajar di sekolah dan di 
instansi 

X10 32, 33, 34 3 

Strategi mengajar Pengembangan pembelajaran 
di sekolah dan di instansi X11 35, 36, 37 3 

Kegiatan industri Penekanan pada suatu 
praktik kerja tertentu X12 38, 39, 40 3 

Kegiatan Belajar di 
industri 

Penekanan teori pada saat 
praktik di instansi 

X13 41, 42, 43 3 

Dunia industri dan 
sekolah 

Penyesuaian diri siswa antara 
lingkungan sekolah dan 
lingkungan industri/instansi 

X14 44, 45, 46 3 

Kepentingan Keuntungan praktik bagi 
siswa dan instansi terkait X15 47, 48, 49 3 

Pengajar Tenaga pendidik di sekolah 
dan di instansi X16 50, 51, 52 3 

Tempat belajar Fasilitas belajar di sekolah 
dan di instansi X17 53, 54, 55, 56 4 

 

Lampiran 1 
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ANGKET UJI COBA PENELITIAN 

 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN 

KERJA SISWA KELAS XI PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN SMK NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN AJARAN 

2009/2010 

I. Kode Responden 

No. Responden :  …………. 

 

II. Petunjuk Pengisian 

1. Berilah tanda cek ( ) pada kolom jawaban yang anda anggap paling 

benar, 

2. Bila Anda membatalkan jawaban, silahkan beri tanda silang ( X ) pada 

jawaban yang dibatalkan, kemudian beri jawaban baru dengan tanda cek 

( ). 

 

III. Keterangan Jawaban 

1. SS : Sangat Setuju 

2. S : Setuju 

3. KS : Kurang Setuju 

4. TS : Tidak Setuju 

5. STS : Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan Jawaban 
SS S KS TS STS

1) Saya yakin bahwa orang yang 
mempunyai pekerjaan akan lebih dihargai 
di masyarakat 

  

Lampiran 2 
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2) Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 
seseorang harus mempunyai pekerjaan 

  

3) Saya ingin bekerja setelah lulus dari 
SMK 

  

4) Lulusan SMK memiliki peluang kerja 
yang lebih luas dibandingkan dengan 
lulusan SMA 

  

5) Setiap ada pertanyaan dari guru tentang 
materi yang disampaikan, saya berusaha 
menjawab dengan cepat dan tepat 

  

6) Saya dapat memahami setiap pelajaran 
yang diterangkan oleh guru 

  

7) Saya akan bertanya kepada guru apabila 
saya kurang mengerti materi yang 
disampaikan guru  

  

8) Saya mempelajari kembali materi yang 
disampaikan guru 

  

9) Saya berusaha memperoleh nilai yang 
baik pada setiap mata pelajaran 

  

10) Saya menyukai pekerjaan di bidang 
administrasi perkantoran  

  

11) Saya mempunyai keterampilan pada 
program keahlian yang saya tempuh 
(administrasi perkantoran) 

  

12) Saya berusaha untuk mengembangkan 
keterampilan yang saya miliki 

  

13) Saya memilih program keahlian AP 
untuk memperoleh pengalaman dalam 
rangka memperoleh pekerjaan di bidang 
administrasi perkantoran 

  

14) Saya tertarik untuk mengikuti kegiatan-
kegiatan di sekolah dan berusaha untuk 
menekuninya 

  

15) Saya tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan 
di luar sekolah yang berhubungan dengan 
keahlian saya 

  

16) Saya ingin bekerja sesuai dengan 
program keahlian administrasi 
perkantoran 

  

17) Saya senang mengikuti setiap mata 
pelajaran di SMK 

  

18) Saya berusaha untuk tidak bosan dan 
mendengarkan apa yang disampaikan 
guru saat pembelajaran berlangsung 

  

19) Saya senang mengerjakan tugas secara   
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individu 
20) Saya memiliki pengetahuan tentang 

administrasi perkantoran 
  

21) Saya mempelajari materi sebelum 
diajarkan oleh guru 

  

22) Saya mengetahui beberapa informasi 
pekerjaan tentang program administrasi 
perkantoran 

  

23) Kondisi fisik saya tidak mengalami 
gangguan yang dapat mengganggu saya 
ketika belajar maupun bekerja (On the 
Job Training / OJT) 

  

24) Menurut saya, kondisi fisik berpengaruh 
besar bagi seseorang yang mencari kerja  

  

25) Saya memiliki fisik untuk dapat 
menempati posisi/jabatan pada pekerjaan 
tertentu 

  

26) Pembelajaran di SMK meliputi 
pendidikan di sekolah dan pendidikan di 
instansi yang berjalan dengan baik 

  

27) Sekolah dan instansi saling mendukung 
dalam pelaksanaan OJT 

  

28) Sekolah tetap memantau kegiatan siswa 
di tempat OJT 

  

29) Kegiatan pembelajaran di sekolah 
sebagian besar berupa teori-teori dan 
sedikit praktik 

  

30) Pembelajaran di instansi merupakan 
praktik sebagai penerapan teori-teori 
yang diajarkan di sekolah 

  

31) Materi yang telah diterima di sekolah 
sudah diterapkan di tempat praktik 

  

32) Saya memperoleh pengetahuan pekerjaan 
di bidang administrasi perkantoran dalam 
pembelajaran di sekolah 

  

33) Pembelajaran di instansi berupa praktik 
saja 

  

34) Praktik yang saya lakukan sesuai dengan 
program keahlian saya 

  

35) Guru menggunakan metode yang 
bervariasi dalam pembelajaran 

  

36) Guru menerapkan pembelajaran yang 
dapat memudahkan pemahaman siswa 

  

37) Instruktur OJT memberikan pengarahan 
kerja secara jelas, rinci dan kotinue 
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(terus-menerus) 
38) Proses belajar keterampilan kerja tertentu 

(adm. perkantoran) lebih ditekankan pada 
pembelajaran di instansi  

  

39) Selama praktik kerja, saya melakukan 
pekerjaan yang hanya berkaitan dengan 
administrasi perkantoran 

  

40) Praktik di instansi membuat saya 
semangat untuk bekerja 

  

41) Praktik di instansi menjadikan saya lebih 
siap menghadapi dunia kerja 

  

42) Pembelajaran di sekolah berkaitan 
dengan apa yang akan dipelajari di 
instansi 

  

43) Saya bisa mengetahui dunia kerja yang 
sesungguhnya dalam kegiatan praktik 
kerja 

  

44) Saya mudah beradaptasi di sekolah dan di 
instansi tempat praktek kerja / OJT 

  

45) Belajar di sekolah dan di instansi dapat 
memperkaya pengetahuan saya dalam 
bekerja 

  

46) Saya dapat mengatasi kesulitan-kesulitan 
selama OJT 

  

47) Saya memperoleh pelatihan kerja yang 
baik selama praktik 

  

48) Pihak instansi memberikan pelayanan 
yang baik pada siswa praktikan 

  

49) Saya banyak belajar tentang pekerjaan 
selama OJT 

  

50) Guru menyampaikan materi pelajaran 
dengan rinci dan jelas 

  

51) Guru memanfaatkan waktu pembelajaran 
dengan baik  

  

52) Instrukur di tempat OJT memberikan 
pengarahan dan bimbingan secara rutin 

  

53) Fasilitas belajar di sekolah mendukung 
kegiatan pembelajaran 

  

54) Kegiatan belajar di sekolah dilaksanakan 
di ruang kelas dan di laboratorium 

  

55) Sekolah menyediakan buku-buku 
administrasi perkantoran yang dapat 
membantu belajar saya 

  

56) Instansi tempat praktik memiliki fasilitas 
yang memadai 
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ANGKET PENELITIAN 

 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN 

KERJA SISWA KELAS XI PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN SMK NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN AJARAN 

2009/2010 

 

I. Kode Responden 

No. Responden :  …………. 

 

II. Petunjuk Pengisian 

1. Berilah tanda cek ( ) pada kolom jawaban yang anda anggap paling 

benar, 

2. Bila Anda membatalkan jawaban, silahkan beri tanda silang ( X ) pada 

jawaban yang dibatalkan, kemudian beri jawaban baru dengan tanda cek 

( ). 

 

III. Keterangan Jawaban 

1. SS : Sangat Setuju 

2. S : Setuju 

3. KS : Kurang Setuju 

4. TS : Tidak Setuju 

5. STS : Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan Jawaban 
SS S KS TS STS

1) Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 
seseorang harus mempunyai pekerjaan 

  

2) Lulusan SMK memiliki peluang kerja 
yang lebih luas dibandingkan dengan 

  

Lampiran 3 
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lulusan SMA 
3) Setiap ada pertanyaan dari guru tentang 

materi yang disampaikan, saya berusaha 
menjawab dengan cepat dan tepat 

  

4) Saya dapat memahami setiap pelajaran 
yang diterangkan oleh guru 

  

5) Saya akan bertanya kepada guru apabila 
saya kurang mengerti materi yang 
disampaikan guru  

  

6) Saya mempelajari kembali materi yang 
disampaikan guru 

  

7) Saya berusaha memperoleh nilai yang 
baik pada setiap mata pelajaran 

  

8) Saya menyukai pekerjaan di bidang 
administrasi perkantoran  

  

9) Saya mempunyai keterampilan pada 
program keahlian yang saya tempuh 
(administrasi perkantoran) 

  

10) Saya berusaha untuk mengembangkan 
keterampilan yang saya miliki 

  

11) Saya memilih program keahlian AP 
untuk memperoleh pengalaman dalam 
rangka memperoleh pekerjaan di bidang 
administrasi perkantoran 

  

12) Saya tertarik untuk mengikuti kegiatan-
kegiatan di sekolah dan berusaha untuk 
menekuninya 

  

13) Saya tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan 
di luar sekolah yang berhubungan dengan 
keahlian saya 

  

14) Saya ingin bekerja sesuai dengan 
program keahlian administrasi 
perkantoran 

  

15) Saya senang mengikuti setiap mata 
pelajaran di SMK 

  

16) Saya berusaha untuk tidak bosan dan 
mendengarkan apa yang disampaikan 
guru saat pembelajaran berlangsung 

  

17) Saya senang mengerjakan tugas secara 
individu 

  

18) Saya memiliki pengetahuan tentang 
administrasi perkantoran 

  

19) Saya mempelajari materi sebelum 
diajarkan oleh guru 

  

20) Saya mengetahui beberapa informasi   
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pekerjaan tentang program administrasi 
perkantoran 

21) Kondisi fisik saya tidak mengalami 
gangguan yang dapat mengganggu saya 
ketika belajar maupun bekerja (On the 
Job Training / OJT) 

  

22) Saya memiliki fisik untuk dapat 
menempati posisi/jabatan pada pekerjaan 
tertentu 

  

23) Pembelajaran di SMK meliputi 
pendidikan di sekolah dan pendidikan di 
instansi yang berjalan dengan baik 

  

24) Sekolah dan instansi saling mendukung 
dalam pelaksanaan OJT 

  

25) Sekolah tetap memantau kegiatan siswa 
di tempat OJT 

  

26) Pembelajaran di instansi merupakan 
praktik sebagai penerapan teori-teori 
yang diajarkan di sekolah 

  

27) Materi yang telah diterima di sekolah 
sudah diterapkan di tempat praktik 

  

28) Saya memperoleh pengetahuan pekerjaan 
di bidang administrasi perkantoran dalam 
pembelajaran di sekolah 

  

29) Praktik yang saya lakukan sesuai dengan 
program keahlian saya 

  

30) Guru menggunakan metode yang 
bervariasi dalam pembelajaran 

  

31) Guru menerapkan pembelajaran yang 
dapat memudahkan pemahaman siswa 

  

32) Instruktur OJT memberikan pengarahan 
kerja secara jelas, rinci dan kotinue 
(terus-menerus) 

  

33) Proses belajar keterampilan kerja tertentu 
(adm. perkantoran) lebih ditekankan pada 
pembelajaran di instansi  

  

34) Selama praktik kerja, saya melakukan 
pekerjaan yang hanya berkaitan dengan 
administrasi perkantoran 

  

35) Praktik di instansi membuat saya 
semangat untuk bekerja 

  

36) Praktik di instansi menjadikan saya lebih 
siap menghadapi dunia kerja 

  

37) Pembelajaran di sekolah berkaitan 
dengan apa yang akan dipelajari di 
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instansi 
38) Saya bisa mengetahui dunia kerja yang 

sesungguhnya dalam kegiatan praktik 
kerja 

  

39) Saya mudah beradaptasi di sekolah dan di 
instansi tempat praktek kerja / OJT 

  

40) Belajar di sekolah dan di instansi dapat 
memperkaya pengetahuan saya dalam 
bekerja 

  

41) Saya dapat mengatasi kesulitan-kesulitan 
selama OJT 

  

42) Saya memperoleh pelatihan kerja yang 
baik selama praktik 

  

43) Pihak instansi memberikan pelayanan 
yang baik pada siswa praktikan 

  

44) Saya banyak belajar tentang pekerjaan 
selama OJT 

  

45) Guru menyampaikan materi pelajaran 
dengan rinci dan jelas 

  

46) Guru memanfaatkan waktu pembelajaran 
dengan baik  

  

47) Instrukur di tempat OJT memberikan 
pengarahan dan bimbingan secara rutin 

  

48) Fasilitas belajar di sekolah mendukung 
kegiatan pembelajaran 

  

49) Kegiatan belajar di sekolah dilaksanakan 
di ruang kelas dan di laboratorium 

  

50) Sekolah menyediakan buku-buku 
administrasi perkantoran yang dapat 
membantu belajar saya 

  

51) Instansi tempat praktik memiliki fasilitas 
yang memadai 
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Factor Analysis Tahap I 

KMO and Bartlett's Test

.806

455.289
136

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
Communalities

1.000 .445
1.000 .574
1.000 .610
1.000 .644
1.000 .610
1.000 .524
1.000 .579
1.000 .540
1.000 .529
1.000 .539
1.000 .648
1.000 .559
1.000 .612
1.000 .685
1.000 .464
1.000 .677
1.000 .612

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Lampiran 6 
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Rotated Component Matrixa

.785 .012 .222 -.135

.706 .033 .256 .218

.617 .233 .337 .101

.604 .468 .145 -.071

.547 .402 -.003 .250

.486 .121 .458 -.059

.046 .749 .030 -.103

.050 .711 .371 .054

.006 .691 .325 .162

.414 .687 -.011 -.003

.230 .545 -.274 .143

.211 -.026 .695 .108

.279 .255 .681 -.071

.148 .050 .656 .271

.392 .031 .459 .418

.084 .154 .236 .702

.255 .358 .469 -.513

X14
X13
X12
X3
X6
X15
X2
X11
X5
X4
X1
X8
X17
X9
X10
X7
X16

1 2 3 4
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 
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Factor Analysis Tahap II 
 

KMO and Bartlett's Test

.795

327.852
78

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
Communalities

1.000 .610
1.000 .603
1.000 .655
1.000 .636
1.000 .459
1.000 .313
1.000 .560
1.000 .529
1.000 .619
1.000 .564
1.000 .626
1.000 .675
1.000 .568

X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X11
X12
X13
X14
X17

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Rotated Component Matrix a

.811 -.004 .132

.717 -.011 .335

.655 .252 .266

.628 .445 .102

.554 .375 .107

.091 .773 -.061

.092 .733 .300

.074 .711 .330

.440 .679 -.026

.232 -.029 .711

.196 .059 .698

.300 .213 .657

.005 .156 .537

X14
X13
X12
X3
X6
X2
X5
X11
X4
X8
X9
X17
X7

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 
 

Factor Analysis Tahap III 
 

KMO and Bartlett's Test

.793

280.056
55

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 

Communalities

1.000 .609
1.000 .608
1.000 .631
1.000 .638
1.000 .575
1.000 .645
1.000 .629
1.000 .607
1.000 .631
1.000 .704
1.000 .596

X2
X3
X4
X5
X8
X9
X11
X12
X13
X14
X17

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Lampiran 8 
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Rotated Component Matrixa

.775 .054 -.071

.750 .078 .265

.734 .085 .287

.686 .399 -.027

.028 .828 .130

.025 .719 .337

.291 .679 .248

.469 .616 .096

.092 .095 .792

.012 .230 .723

.256 .287 .670

X2
X5
X11
X4
X14
X13
X12
X3
X9
X8
X17

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 
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DAFTAR SISWA KELAS XII 
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 

SMK NEGERI 1 BANYUDONO  
TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

NO 
No. 

Induk 
NAMA Kelas 

1 5826 AGNES WIDI WIDYA PUSPITA XII AP 1 
2 5827 AISYAH MEISARI XII AP 1 
3 5828 ANIK ISLAMI YATUN XII AP 1 
4 5829 ANNA FAJAR RAHMAWATI XII AP 1 
5 5830 ARFIATUN SOLECHAH XII AP 1 
6 5831 DIAH YULIARTI XII AP 1 
7 5832 DIAN OKTAVIA SARI XII AP 1 
8 5833 DINA NUR ROHMAH XII AP 1 
9 5834 DYAH OKTARIA XII AP 1 
10 5835 ELIS NURJANAH XII AP 1 
11 5836 FENI SULISTYANINGRUM XII AP 1 
12 5837 HERMAWATI XII AP 1 
13 5838 ISTIKOMAH XII AP 1 
14 5840 LINA BUDIARTI XII AP 1 
15 5841 LULUK FADILLAH XII AP 1 
16 5842 MARFUATUN SYARIFAH XII AP 1 
17 5843 MUSTIKA YULIYANA XII AP 1 
18 5845 NIKEN INDAH PRATIWI XII AP 1 
19 5846 NILA WATI XII AP 1 
20 5847 NOVITA TRANTIATI XII AP 1 
21 5848 NUNUNG ERNAWATI XII AP 1 
22 5849 NUR ANNISA RAMADHANI XII AP 1 
23 5850 NUR ROHMAH SEPTIANI XII AP 1 
24 5851 NURUL USWATUN SITI QASANAH XII AP 1 
25 5852 OKY SUKMANA DEWI XII AP 1 
26 5853 PUTRI PRATIWI XII AP 1 
27 5854 QUMARIYAH XII AP 1 
28 5855 RANI SRI FITRIANINGSIH XII AP 1 
29 5856 RENY NOVIANSARI XII AP 1 
30 5857 REVINA LISTIANINGSIH XII AP 1 
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31 5858 SEPTIKA ARUM SARI S XII AP 1 
32 5859 SEVIK RINANINGSIH XII AP 1 
33 5861 SRI JARIYATI XII AP 1 
34 5863 WAHYU AMBAR WATI XII AP 1 
35 5864 WIDIA ASTUTIK XII AP 1 
36 5885 MARSIH XII AP 1 

 
 
Banyudono,                                        
2010 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Drs. Soemarno 
NIP. 19510717 197603 1 012 
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DAFTAR SISWA KELAS XII 

PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 

SMK NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

NO 
No. 

Induk 
NAMA Kelas 

1 5865 AJENG ISMI RAHAYU XII AP 2 

2 5866 ANI MULYAMTI XII AP 2 

3 5867 ANISA WIDYA AYU PERDANA XII AP 2 

4 5868 DESY EKOWATI XII AP 2 

5 5869 DHESY PRATAMA PUTRA XII AP 2 

6 5870 DYAH AYU WULANDARI XII AP 2 

7 5871 EMI DEWI ASTUTI XII AP 2 

8 5872 ERMA SETYARINI XII AP 2 

9 5874 EVIYANTI XII AP 2 

10 5875 FERI ALFIANTI XII AP 2 

11 5876 GALIH ITASARI XII AP 2 

12 5877 HAYATI NUR ROCHMAH M XII AP 2 

13 5878 IDA SITI NGAISAH XII AP 2 

14 5879 IKA MINDAHSARI XII AP 2 

15 5881 INDAH PRATIWI XII AP 2 

16 5882 INDRAWATI TRIWULAN XII AP 2 

17 5883 INTAN PERMATA WUNI XII AP 2 

18 5884 LAILA SEPTIANINGRUM XII AP 2 

19 5886 NOVIA RESTIANI XII AP 2 

20 5887 NUR AFIYANI XII AP 2 

21 5888 NUR NANINGSING PUTRI HI XII AP 2 

22 5889 BUR WIDYASTUTI XII AP 2 
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23 5890 PRAHARANI AYU SAPUTRI XII AP 2 

24 5891 RETNO WULANDARI XII AP 2 

25 5892 RIA WULANSARI XII AP 2 

26 5893 RINA TRI UTAMI XII AP 2 

27 5894 ROSI NASTITI XII AP 2 

28 5895 ROSIDIYA INDAH MAYANG S XII AP 2 

29 5896 SELVY PUSPITASARI XII AP 2 

30 5897 SITI MAYSAROH XII AP 2 

31 5898 SULISTYANINGSIH XII AP 2 

32 5900 TINA SEPTI PRATIWI XII AP 2 

33 5901 TRI SURYANINGSIH XII AP 2 

34 5902 WITI KANTIYANTI XII AP 2 

35 5903 WIWIN AYU WARDANI XII AP 2 

36 5904 YULIANTI EKA RATNASARI XII AP 2 

 

Banyudono,                             2010 

 

Kepala Sekolah 

 

 

Drs. Soemarno 

NIP. 19510717 197603 1 012 
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DAFTAR SISWA KELAS XI 

PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

SMK NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2009/2010 

 

 

 

No Nama Kelas 

1 AGUS MULYONO XI AP 1 

2 AMALLIA FITRI ALFIANITA XI AP 1 

3 AMBAR TRISNIATI XI AP 1 

4 ANIDA JATI LILIANTI XI AP 1 

5 ANIK LIASARI XI AP 1 

6 ANY NUR ROHYANI XI AP 1 

7 AYU WULANDARI XI AP 1 

8 DANIS PRAMUDITA XI AP 1 

9 DIAN PUTRI N XI AP 1 

10 DINA ARIFIANTI XI AP 1 

11 DWI RINA NOFITASARI XI AP 1 

12 DWI SAPUTRI XI AP 1 

13 EDI PRAMONO XI AP 1 

14 EKA DEWI YULIANA XI AP 1 

15 ELISA RISMAWATI XI AP 1 

16 ELLY WORO SAPUTRI XI AP 1 

17 FETERANYKA SARI P.W XI AP 1 

18 HARYANTI XI AP 1 

19 IKA NOVITASARI XI AP 1 

20 IMROATUL MUAWANAH XI AP 1 

21 ITA PUJI STYAWATI XI AP 1 

22 JOKO PURNOMO XI AP 1 
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23 JOKO PURWANTO XI AP 1 

24 LESTARI EKA APRIANI XI AP 1 

25 LILIS SETYARINI XI AP 1 

26 MARITA RUSMIYATI XI AP 1 

27 NURUL FARIDA XI AP 1 

28 PUJI ASTUTIK XI AP 1 

29 PUTRI UTAMI XI AP 1 

30 RENI YULI KUSUMAWARDHANI XI AP 1 

31 RINA FAUZIAH XI AP 1 

32 RINI RAHAYU XI AP 1 

33 SASMI INDRI ASTUTI XI AP 1 

34 SELVIA RISKY MAHARANI XI AP 1 

35 SISMI NUR APRIANI XI AP 1 

36 SITI FATIMATUS ZAHRA XI AP 1 

37 SRI KARSINAH XI AP 1 

38 SRI LESTARI XI AP 1 

39 SRI SETITI XI AP 1 

40 SUKANI XI AP 1 

   

  Boyolali,      

  Kepala SMK Negeri 1 Boyolali, 

   

   

   

  Drs. Sugiyatno 

  NIP. 19580219 198703 1 004 
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DAFTAR SISWA KELAS XI 
PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

SMK NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2009/2010 
 
 
 
No Nama Kelas 

1 
ALFIANA LUTHFI 
SHOFIANI XI AP 2 

2 AYNY MAHARRAYNI F XI AP 2 
3 CAHYANINGTYAS AYU S XI AP 2 
4 CITRA VIFIANDORA K XI AP 2 
5 DESTI INDAH EKA P XI AP 2 
6 DEVI MAESARI XI AP 2 
7 DIAN DARMAYANTI XI AP 2 
8 FAHRU NISYAK XI AP 2 
9 FERGMAND AMBARSARI XI AP 2 

10 FRISKA TUSIANA XI AP 2 
11 FUAD MUZAKI XI AP 2 
12 HENI SETYORINI XI AP 2 
13 HENNY LISTYOWATI XI AP 2 
14 ILLA KHIRIAH XI AP 2 
15 IRMA YULIYANTI XI AP 2 
16 ISTI KHOTIJAH XI AP 2 
17 MARWANTO SANTOSO XI AP 2 
18 MURNIWATI XI AP 2 
19 NANIK LESTARI XI AP 2 
20 NITA ISMANDANI XI AP 2 
21 NUR ARIFAH MARGIYANTI XI AP 2 
22 NYOSISCA LISTYANTI XI AP 2 
23 PIPIT PUJI ASTUTIK XI AP 2 
24 RESTU STIONO XI AP 2 
25 RIRIN WIDIASTUTI XI AP 2 
26 RIYAN AFIYANI XI AP 2 
27 RIZKI WULAN DESTIYANI XI AP 2 
28 SAFITRI INDRI ASTUTI XI AP 2 
29 SITI AISYAH XI AP 2 
30 SLAMET TRI GIYANI XI AP 2 
31 SULAMAH XI AP 2 
32 SUMARTI XI AP 2 
33 TRI RENI SUCIATI XI AP 2 
34 TRI WIJAYANTI XI AP 2 
35 TRI WULANINGSIH XI AP 2 
36 VITA ANDANI XI AP 2 
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37 WAHYU PRATAMA XI AP 2 
38 WIDYANTI RUKMANA XI AP 2 
39 WINDHI AFIKA XI AP 2 
   
  Boyolali,      
  Kepala SMK Negeri 1 Boyolali, 
   
   
   
  Drs. Sugiyatno 
  NIP. 19580219 198703 1 004 
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DATA PENELUSURAN  
TAMATAN SISWA SMK NEGERI 1 BOYOLALI 

PROGRAM KEAHLIAN : ADMINISTRASI PERKANTORAN 
 

Jumlah Tamatan 
1.  Tahun Lulus 2006/2007       :  80 siswa 
2.  Tahun Lulus 2006/2007       :  79 siswa 
3.  Tahun Lulus 2006/2007       :  78 siswa 

 
No Tahun Lusus Aktivitas Setelah Lulus Jumlah Prosentase 
1 2006/2007 Bekerja 57 71,25%

Melanjutkan 2 2,50%

Wirausaha 14 17,50%

Lain-Lain 7 8,75%

Jumlah  80 siswa  
2 2007/2008 Bekerja 43 54,43%

Melanjutkan 7 8,86%

Wirausaha 8 10,13%

Lain-Lain 21 26,58%

Jumlah  79 siswa  
3 2008/2009 Bekerja 39 50,00%

Melanjutkan 5 6,41%
Wirausaha - -

Lain-Lain 34 43,59%

Jumlah  78 siswa  
         
         
    Boyolali,       
    Kepala SMK Negeri 1 Boyolali, 
      
      
      
    Drs. Sugiyatno 
    NIP. 19580219 198703 1 004 
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