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SARI 

 

Riwayati, Sri. 2020. “Pengaruh Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan 

Kecerdasan Emosional terhadap Kesiapan Kerja melalui Motivasi Kerja sebagai 

Variabel Intervening (Studi Kasus Siswa Kelas XII Akuntansi dan Keuangan 

Lembaga SMKN 1 Demak Tahun Ajaran 2019/2020)”. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dr. Jarot Tri Bowo Santoso, S. Pd., M.Si. 130 hal. 

 

Kata Kunci: Praktik Kerja Industri (Prakerin), Kecerdasan Emosional, dan 

Motivasi Kerja, dan Kesiapan Kerja. 

Berdasarkan observasi awal di SMK Negeri 1 Demak, diketahui bahwa 

tingkat keterserapan lulusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga tahun 2017 dan 

2018 di dunia kerja masih rendah berada di bawah 80%. Selain itu, dari data 

penelusuran lulusan diketahui bahwa masih banyak lulusan Akuntansi dan 

Keuangan Lembaga yang tidak bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif dan signifikan 

praktik kerja industri (Prakerin) dan kecerdasan emosional terhadap kesiapan 

kerja melalui motivasi kerja di SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 2019/2020. 

Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan 

Lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 2019/2020 sejumlah 104 siswa. 

Variabel dalam penelitian ini adalah kesiapan kerja (Y) sedangkan variabel 

independennya meliputi praktik kerja industri (Prakerin) (X1) dan kecerdasan 

emosional (X2), serta motivasi kerja (Z) sebagai variabel intervening. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Metode pengumpulan data yaitu 

kuesioner. Sedangkan alat analisis data menggunakan statistik deskriptif, analisis 

jalur dan uji sobel. 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan praktik 

kerja industri (Prakerin) terhadap kesiapan kerja (3,88%), ada pengaruh positif 

dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kesiapan kerja (17,89%), ada 

pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja (9,86), ada 

pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri (Prakerin) terhadap motivasi 

kerja (8,12%), ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi kerja (6,40%), ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri 

(Prakerin) melalui motivasi kerja terhadap kesiapan kerja (9,2%), ada pengaruh 

positif dan signifikan kecerdasan emosional melalui motivasi kerja terhadap 

kesiapan kerja (8%). 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik 

kerja industri (Prakerin), kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kesiapan kerja baik langsung maupun melalui motivasi kerja. Saran 

untuk meningkatkan kesiapan kerja dapat ditempuh dengan menindaklanjuti 

program prakerin agar sesuai dengan bidang keahlian siswa. Kemudian 

meningkatkan mental dan emosional siswa dengan menumbuhkan rasa percaya 

diri siswa yang didukung dengan pemberian motivasi dan informasi tentang dunia 

kerja. 
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ABSTRACT 

 

Riwayati, Sri. 2020. "The Effect of Industrial Work Practices (Prakerin) and 

Emotional Intelligence on Work Readiness through Work Motivation as an 

Intervening variable (Case Study of Class XII Students of Accounting and 

Financial Institutions at SMKN 1 Demak in the Academic Year 2019/2020) ". 

Final Project. Department of Economic Education. Faculty of Economics. 

Semarang State University. Advisor: Dr. Jarot Tri Bowo Santoso, S. Pd., M.Si. 

130 pages. 

Keywords: Industrial Work Practises (Prakerin), Emotional Intelligence, 

Work Motivation, and Work Readiness. 

Based on preliminary observations in SMK Negeri 1 Demak, it is known 

that the rate of absorption of graduates of Accounting and Financial Institutions in 

2017 and 2018 in the world of work is still low is below 80%. In addition, 

graduates of the search data is known that there are many graduates of Accounting 

and Financial Institutions that do not work according to their expertise. The 

purpose of this research was to determine whether there was a positive and 

significant effect of industrial work practices (Prakerin) and emotional 

intelligence on work readiness through work motivation at SMKN 1 Demak in the 

academic year 2019/2020. 

The population of this research is all students of class XII Accounting and 

Financial Institutions at SMKN 1 Demak in the academic year 2019/2020 which 

has number of 104 students. The dependent variable in this research is work 

readiness (Y), while the independent variable includes industrial work practices 

(Prakerin) (X1) and emotional intelligence (X2), as well as work motivation as an 

intervening variable. This research uses saturated sample technique. The Methods 

of data collection is questionnaires. While the data analysis tool uses descriptive 

statistics, path analysis and sobel tests. 

The results showed a positive and significant effect of industrial work 

practices (Prakerin) toward work readiness (3.88%), there is a positive and 

significant effect of emotional intelligence toward work readiness (17.89%), there 

is a positive and significant work motivation toward work readiness (9.86%), 

there is a positive and significant effect of industrial work practices (Prakerin) 

toward work motivation (8.12%), there is a positive and significant effect of 

emotional intelligence toward work motivation (6.40%), there is a positive and 

significant influence industrial working practices (Prakerin) through work 

motivation toward work readiness (9.2%), there is a positive and significant effect 

of emotional intelligence through work motivation toward work readiness (8%). 

Based on this results, we can conclude that industrial work practices 

(Prakerin), emotional intelligence have positive and significant effect toward work 

readiness both directly or through work motivation. Suggestions for increasing 

work readiness can be pursued by following up on the internship program to suit 

students areas of expertise. Then improve mental and emotional students by 

growing student confidence which is supported by providing motivation and 

information about the world of work. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

mengakibatkan adanya perubahan dan tuntutan baru dalam masyarakat, 

diantaranya dalam kualifikasi permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja 

semakin tinggi, sehingga persaingan menjadi semakin ketat dalam memperoleh 

pekerjaan yang mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. 

Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia yaitu rendahnya 

kualitas tenaga kerja yang membuat angkatan kerja membutuhkan waktu lama 

untuk memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan. 

Pendidikan merupakan lembaga yang memiliki peran khusus untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna untuk menghindari 

SDM Indonesia menjadi pengangguran di negeri sendiri. Pendidikan adalah 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang 

sesuai prosedur pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003 pasal 1 ayat 1 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar siswa 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”. Salah satu pendidikan yang mampu menjawab 
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kebutuhan akan tenaga kerja dalam pemenuhan SDM level menengah yang 

professional dan berkualitas dalam menjaga persaingan antar bangsa dan negara 

adalah pendidikan kejuruan. 

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang 

pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa 

untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 menyebutkan bahwa 

“Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk 

dapat bekerja dalam bidang tertentu”. Diharapkan setelah tamat dari pendidikan 

kejuruan/sekolah menengah kejuruan siswa langsung dapat bekerja tanpa harus 

membutuhkan waktu yang lama untuk penyesuaian diri.  

Menurut Mu’ayati (2014) Sekolah Menengah Kejuruan sebagai sekolah 

yang proses belajar mengajar dilakukan secara praktik langsung melalui praktik 

kerja industri, diharapkan lulusan SMK akan memiliki kesiapan dalam 

menghadapi dunia kerja. Siswa juga diharuskan memiliki sikap professional 

dalam bidangnya. Oleh sebab itu, SMK dikatakan siap dalam menghadapi dunia 

kerja apabila lulusannya mempunyai pengetahuan, keterampilan dan mampu 

bekerja professional sesuai dengan bidang keahliannya. Namun, pada 

kenyataannya tidak semua tamatan SMK dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja 

dan dunia usaha sesuai dengan kompetensi dan keterampilan yang dimilikinya. 

Saat ini banyak lulusan SMK yang bekerja tidak sesuai dengan bidang yang 

dipelajari semasa di bangku SMK. Hal itu dikarenakan kurangnya kepercayaan 
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pihak perusahaan terhadap lulusan SMK terkait kurangnya kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki kurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai 

tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan pada Gambar 1.1. berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017-2019 

Sumber: Data Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 2019 

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat diketahui 

bahwa pada bulan Agustus 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menduduki tingkat pertama diantara 

pendidikan yang lain yaitu sebesar 10,16 persen. TPT tertinggi berikutnya yaitu 

Sekolah Menengah Atas (Umum) sebesar 6,35 persen. Dengan kata lain, ada 

penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan SMA 

Kejuruan. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima 

pekerjaan apa saja. Hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah yang tercatat 
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paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,07 persen. 

Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, beberapa jenjang pendidikan mengalami 

penurunan angka TPT yaitu jenjang SD ke bawah, SMA dan SMK sedangkan 

jenjang lainnya mengalami kenaikan (Jateng.bps.go.id). Hal ini menunjukkan 

salah satu bukti bahwa belum semua lulusan SMK mempunyai kesiapan yang 

matang dalam menghadapi persaingan dunia kerja sehingga masih banyak lulusan 

SMK yang menjadi pengangguran. 

Hal ini tidak jauh berbeda dengan SMK Negeri 1 Demak yang merupakan 

lokasi penelitian. SMK Negeri 1 Demak merupakan SMK favorit di Demak. Salah 

satu jurusan di SMK Negeri 1 Demak yaitu jurusan Akuntansi dan Keuangan 

Lembaga yang menjadi jurusan favorit di SMK Negeri 1 Demak. Namun, 

keterserapan lulusan jurusan akuntansi masih kurang optimal dan perlu 

ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal yang diperoleh 

peneliti melalui BKK SMK Negeri 1 Demak pada bulan November 2019. 

Tabel 1.1.  

Data Keterserapan Lulusan Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga 

SMK Negeri 1 Demak 

No 
Tahun 

Lulus 
Bekerja Kuliah 

Belum 

Bekerja Wirausaha Total 

Jml % Jml % Jml % Jml  % Jml % 

1 2017 43 40% 25 23% 1 1% 38 36% 107 100% 

2 2018 61 55% 29 26% 15 14% 6 5% 111 100% 

Sumber: BKK SMK Negeri 1 Demak (BKK Karya Tunas Bangsa) 

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat diketahui bahwa keterserapan lulusan 

Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak di dunia kerja 

pada tahun 2017 sebesar 40% dan pada tahun 2018 sebesar 55% dari keseluruhan 

jumlah siswa pada tahun tersebut. Menurut Samsudi (2008) pada pidato Dies 
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Natalies UNNES  ke-43 dalam Rusliyanto (2019), bahwa idealnya lulusan SMK 

yang bisa memasuki dunia kerja sekitar 80-85%, sedangkan dari jumlah lulusan di 

SMK N 1 Demak di atas menunjukkan bahwa persentase jumlah lulusan yang 

Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga yang bekerja dibawah 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterserapan lulusan SMK Negeri 1 Demak masih belum 

optimal. Apalagi dari sejumlah 104 siswa lulusan SMK Negeri 1 Demak  tahun 

2017 dan 2018 masih banyak dari mereka yang mendapatkan pekerjaan tidak 

sesuai dengan bidang keahliannya sewaktu di SMK. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1.2. 

Jumlah Lulusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga yang Bekerja Sesuai 

dengan Bidang Keahlian Akuntansi Tahun 2017 & 2018  

No Tahun 

Bekerja sesuai dengan 

bidangnya 

Bekerja tidak sesuai dengan 

bidangnya 

Jml % Jml % 

1 2017 31 28,84% 12 11,16% 

2 2018 44 39,67% 17 15,33% 

Sumber: BKK SMK Negeri 1 Demak (BKK Karya Tunas Bangsa) 

Berdasarkan Tabel 1.2. memberikan informasi bahwa dari sejumlah 43 

lulusan akuntansi dan keuangan lembaga  pada tahun 2017 yang sudah bekerja 

hanya 31 lulusan atau sekitar 28,84% yang sudah bekerja sesuai dengan bidang 

keahlian akuntansi yang dimiliki seperti, bekerja dibagian kasir, akuntansi, quality 

control (QC) dan keuangan perusahaan. Sisanya sebesar 71,16% ada yang 

melanjutkan kuliah, berwirausaha, bekerja tidak sesuai dengan keahliannya, dan 

belum bekerja.  

Selanjutnya, sejumlah 61 lulusan akuntansi dan keuangan lembaga pada 

tahun 2018 yang sudah bekerja hanya 44 lulusan atau sekitar 39,67% yang sudah 
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bekerja sesuai dengan bidang keahlian akuntansi. Sementara sisanya sebesar 

60,33% ada yang melanjutkan kuliah, wirausaha, bekerja tidak sesuai bidang 

keahliannya, dan belum mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa lulusan yang sudah bekerja sesuai keahliannya jauh lebih sedikit daripada 

yang belum kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa keterserapan lulusan di dunia 

kerja belum optimal bisa jadi karena faktor kesiapan kerja yang kurang. Hal ini 

berbanding terbalik dengan tujuan dari SMK yang tercantum di dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 yang menjelaskan bahwa “Pendidikan 

kejuruan dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu”. Oleh karena itu, membangun kesiapan kerja bagi lulusan SMK 

sangatlah penting. 

Menurut Slameto (2010) kesiapan adalah keseluruhan kondisi fisik, mental 

maupun emosional seseorang atau individu yang membuatnya siap untuk 

memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi dan 

kondisi yang dihadapi. Kesiapan kerja merupakan keterampilan dan kelayakan 

yang dimiliki seseorang dalam memenuhi kebutuhan kerja (Shafie & Nayan, 

2010). Sedangkan Caballero & Walker (2010) mendefinisikan kesiapan kerja 

merupakan sejauh mana siswa lulusan merasakan memiliki keterampilan yang 

membuat mereka siap untuk sukses di tempat kerja. Kesiapan kerja juga 

merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, 

mempertahankan pekerjaan, mampu menyesuaikan diri dalam perpindahan peran 

dan tempat dalam organisasi yang sama (Lau, Baranovich, & Leong, 2018). Ada 

dua faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja yaitu faktor dari individu sendiri 
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dan faktor sosial (Sukardi, 1993). Adapun faktor dari diri individu yaitu: 

kemampuan inteligensi, bakat, minat, motivasi, sikap, kepribadian, nilai, hobi, 

prestasi, keterampilan, penggunaan waktu senggang, aspirasi dan pengetahuan 

sekolah, pengetahuan tentang dunia kerja, pengalaman kerja, kemampuan dan 

keterbatasan fisik dan penampilan lahiriah, masalah  dan keterbatasan pribadi. 

Sedangkan faktor sosial yang mempengaruhi kesiapan kerja diantaranya, 

bimbingan dari orang tua, keadaan teman sebaya, keadaan masyarakat sekitar dan 

lain-lain.  

Menurut Kurniati & Subowo (2015) mengemukakan bahwa untuk 

membentuk kesiapan kerja siswa SMK diperlukan adanya suatu pelatihan khusus 

yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, agar ada kesesuaian antara 

kompetensi akademik siswa dan kompetensi keterampilan kerja siswa. Dalam 

dunia kerja keterampilan kerja lebih banyak dibutuhkan daripada kompetensi 

akademik. Oleh karena itu, praktik kerja industri menjadi salah satu kesempatan 

bagi siswa SMK untuk meningkatkan keterampilan kerja sebelum masuk ke dunia 

kerja yang nyata. Selaras dengan Bukit (2014) yang menjelaskan bahwa praktik 

kerja industri yang dimiliki siswa akan memberikan keahlian dan pengalaman 

kerja yang dapat mempermudah siswa dalam mencari pekerjaan.  

Praktik kerja industri (Prakerin) merupakan salah satu faktor yang cukup 

mempengaruhi kesiapan kerja seseorang khususnya siswa SMK.  Hal ini selaras 

dengan pernyataan Wena (2009) bahwa, “Pendidikan kejuruan mempunyai kaitan 

erat dengan dunia kerja atau industri, maka pembelajaran dan pelatihan praktik 

memegang peranan penting untuk membekali lulusan agar mampu beradaptasi 
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dengan lapangan kerja”. Penelitian sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa 

pengalaman kerja atau praktik kerja industri berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kesiapan kerja (Anggriawan, Rusno, & Firdaus, 2018; Damestuti & 

Pramusinto, 2017; Faizah & Indrawati, 2017; Kapareliotis, Voutsina, & Patsiotis, 

2019; Rusliyanto, 2019; Sanahuja Vélez & Ribes Giner, 2015; Setyawati, 2018; 

Wasis & Nurkhin, 2016; Wulandari, Dian, & Prajanti, 2017; Yulianti & Khafid, 

2015). Sementara peneliti lain menyatakan bahwa praktik kerja industri 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kesiapan kerja dan pengalaman praktik 

kerja industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan berwirausaha 

(Faizah & Indrawati, 2017; Santi, 2013). Hal tersebut menunjukkan masih ada 

hasil penelitian yang tidak konsisten. 

Selain praktik kerja industri, kepribadian juga berpengaruh terhadap 

kesiapan kerja. Salah satu tipe kepribadian adalah kecerdasan emosional. Menurut 

Goleman (2010) kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan mengenali emosi 

diri sendiri dan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi diri 

sendiri dan emosi orang lain. Kecerdasan emosional sangat penting dalam 

menghadapi tantangan hidup, karena dalam dunia kerja tidak selamanya kita 

bekerja sendiri dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi adakalanya harus 

bekerjasama dengan orang lain. Dalam kerjasama kecerdasan emosional sangat 

dibutuhkan karena menghadapi banyak orang dengan berbagai karakter. Oleh 

karena itu, kecerdasan emosional sangat penting untuk mengendalikan diri dari 

emosi dan tekanan pekerjaan. Beberapa peneliti telah membuktikan adanya 

pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kesiapan kerja 
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(Aminudin, 2013; Damestuti & Pramusinto, 2017; Harahap & Sagala, 2019; 

Mashigo, 2014; Masole & Dyk, 2016; Ramadhania & Dewi, 2017).  

Pendidikan di Indonesia saat ini masih mengutamakan kecerdasan 

intelektual saja yang cenderung bawaan sehingga tidak dapat berbuat banyak 

untuk meningkatkannya. Sementara kecerdasan emosional dapat dilatih, dipelajari 

dan dikembangkan, sehingga masih ada peluang untuk meningkatkannya agar 

dapat memberikan sumbangan kesuksesan dalam hidup seseorang. Sementara 

fenomena yang terjadi di kalangan pelajar SMK yang mengindikasikan rendahnya 

kecerdasan emosional siswa yang terlihat dari kurangnya semangat dalam 

mengikuti pelajaran, membolos pada saat jam pelajaran, tidak rapi dalam 

berpakaian, datang terlambat dan melakukan pelanggaran pada tata tertib sekolah. 

Hal tersebut kontraproduktif dengan yang seharusnya mereka lakukan untuk 

mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang penuh dengan peraturan 

dan tata tertib. 

 Faktor lain yang mempengaruhi kesiapan kerja yaitu motivasi (Sukardi, 

1993). Uno (2011) menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan dasar yang 

berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku. Lebih lanjut, menurut Anoraga (2015) motivasi kerja adalah 

sesuatu yang dapat menimbulkan semangat seseorang sehingga mendorong untuk 

bekerja. Motivasi kerja sangatlah penting bagi seseorang dalam mempersiapkan 

diri untuk siap bekerja. Hal ini menunjukkan motivasi kerja berpengaruh terhadap 

kesiapan kerja. Beberapa peneliti yang menunjukkan hasil bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja (Afriadi & Sentosa, 
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2018; Junaidi, Armida, & Susanti, 2018; Pujianto & Arief, 2017; Royani, 2015; 

Sulistyarini, 2012; Wasis & Nurkhin, 2016; Widiyati & Setiyani, 2016; Wulandari 

et al., 2017). 

 Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang motivasi kerja dan 

menemukan faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja antara lain 

pengalaman kerja, kecerdasan emosional, prestasi akademik, kecerdasan 

intelektual, dan kecerdasan kreativitas. Pengalaman kerja atau praktik kerja 

industri berpengaruh terhadap motivasi kerja. Artinya semakin baik pengalaman 

praktik kerja industri yang dimiliki siswa maka akan semakin tinggi pula motivasi 

siswa untuk bekerja. Dengan adanya pengalaman praktik kerja industri yang 

memadai maka akan meningkatkan motivasi siswa dalam memasuki dunia kerja. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Royani (2015) dan Wasis 

(2016). 

 Faktor lain yang mempengaruhi motivasi kerja adalah kecerdasan 

emosional. Siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan mampu 

memotivasi dirinya sendiri. Meningkatnya kecerdasan emosional maka akan 

meningkatkan motivasi kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Biswan (2019) dan Nisa (2018). 

Penelitian-penelitian mengenai variabel praktik kerja industri dan 

kecerdasan emosional terhadap motivasi kerja yang telah dipaparkan 

menunjukkan adanya hubungan. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi kerja 

memiliki peran memediasi pengaruh praktik kerja industri (Prakerin) dan 

kecerdasan emosional terhadap kesiapan kerja. Oleh karena itu, sangat penting 



11 
 

    
 

untuk dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

dan Kecerdasan Emosional terhadap Kesiapan Kerja Melalui Motivasi Kerja 

sebagai Variabel Intervening SMK Negeri 1 Demak. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai kesiapan 

kerja. Adapun kesiapan kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Praktik kerja industri (Prakein) (Damestuti & Pramusinto, 2017; Faizah & 

Indrawati, 2017; Kapareliotis et al., 2019; Rusliyanto, 2019; Sanahuja Vélez & 

Ribes Giner, 2015; Wasis & Nurkhin, 2016; Wulandari et al., 2017; Yulianti & 

Khafid, 2015). 

2. Kecerdasan emosional (Aminudin, 2013; Damestuti & Pramusinto, 2017; 

Harahap & Sagala, 2019; Mashigo, 2014; Masole & Dyk, 2016; Ramadhania & 

Dewi, 2017).  

3. Motivasi kerja (Afriadi & Sentosa, 2018; Pujianto & Arief, 2017; Royani, 

2015; Wasis & Nurkhin, 2016; Widiyati & Setiyani, 2016; Wulandari et al., 

2017). 

4. Faktor-faktor lainnya seperti lingkungan keluarga, bimbingan karir, 

penguasaan soft skill, sikap kewirausahaan, efikasi diri, bursa kerja khusus, 

prestasi akademik (Damestuti & Pramusinto, 2017; Royani, 2015; Rusliyanto, 

2019; Wasis & Nurkhin, 2016; Widiyati & Setiyani, 2016; Wulandari et al., 

2017; Yulianti & Khafid, 2015) 
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1.3. Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka perlu ada batasan masalah terhadap masalah yang 

menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Peneliti akan mengkaji beberapa 

variabel yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja. Untuk dapat mempersempit 

ruang lingkup penelitian agar dapat sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka 

dalam penelitian ini difokuskan pada variabel praktik kerja industri, kecerdasan 

emosional dan motivasi kerja. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XII 

Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak Tahun Ajaran 

2019/2020. 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan cakupan masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri (Prakerin) 

terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga 

SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 2019/2020. 

2. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap 

kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 

1 Demak tahun ajaran 2019/2020. 

3. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kesiapan 

kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 

Demak tahun ajaran 2019/2020. 
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4. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri (Prakerin) 

terhadap motivasi kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga 

SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 2019/2020. 

5. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 

1 Demak tahun ajaran 2019/2020. 

6. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri (Prakerin) 

melalui motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi dan 

Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 2019/2020. 

7. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional melalui 

motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi dan 

Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 2019/2020. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh praktik kerja industri (Prakerin) terhadap kesiapan kerja siswa kelas 

XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 

2019/2020. 

2. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII 

Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 

2019/2020. 

3. Pengaruh motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi dan 

Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 2019/2020. 
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4. Pengaruh praktik kerja industri (Prakerin) terhadap motivasi kerja siswa kelas 

XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 

2019/2020. 

5. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap motivasi kerja siswa kelas XII 

Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 

2019/2020. 

6. Pengaruh praktik kerja industri (Prakerin) melalui motivasi kerja terhadap 

kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 

1 Demak tahun ajaran 2019/2020. 

7. Pengaruh kecerdasan emosional melalui motivasi kerja terhadap kesiapan kerja 

siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak 

tahun ajaran 2019/2020. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

sumber literatur bagi para akademisi di dunia pendidikan dan juga bagi penelitian-

penelitian selanjutnya serta dapat memverifikasi beberapa teori yang dirujuk 

dalam penelitian ini yaitu Teori Belajar Behavioristik dan Teori Konvergensi 

dalam kaitannya dengan pembuktian empiris pengaruh praktik kerja industri 

(Prakerin) dan kecerdasan emosional terhadap kesiapan kerja melalui motivasi 

kerja sebagai variabel intervening. 
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1.6.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan dan 

manfaat bagi pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi siswa 

Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan kemampuan baik dari segi 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap sebagai bekal dalam memasuki dunia 

kerja. 

2. Manfaat bagi sekolah 

Dapat dijadikan pertimbangan bagi sekolah yang dijadikan sebagai objek 

penelitian untuk meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi siswa 

sebagai calon tenaga kerja menengah yang professional. Serta dapat dijadikan 

sebagai sumber masukan bagi guru di sekolah agar memberikan dorongan 

motivasi kerja kepada siswa selama proses belajar.  

1.7. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian ini adalah variabel motivasi kerja yang memediasi 

variabel praktik kerja industri (prakerin) dan kecerdasan emosional terhadap 

kesiapan kerja. Dalam penelitian terdahulu telah banyak dilakukan penelitian 

tentang kesiapan kerja. Seperti diantaranya adalah penelitian Royani (2015), 

Damestuti (2017), dan Widiyati & Setiyani (2016). Ketiga peneliti tersebut 

menggunakan variabel dependen yang sama dalam penelitian ini yaitu kesiapan 

kerja. Perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Royani (2015) menggunakan 

variabel independen yaitu prestasi akademik serta variabel intervening yang 
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digunakan yaitu praktik kerja industri (Prakerin) dan motivasi kerja. Sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan variabel independen praktik kerja industri 

(Prakerin) dan kecerdasan emosional serta variabel intervening motivasi kerja. 

2. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damestuti 

(2017) yang menggunakan variabel independen yaitu prakerin, kecerdasan 

emosional, dan lingkungan keluarga. Sedangkan penelitian ini hanya 

mengambil 2 variabel independen dari penelitian tersebut yaitu prakerin dan 

kecerdasan emosional. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyati (2016) menggunakan variabel 

independen yaitu penguasaan soft skill, motivasi kerja dan bimbingan karir. 

Sedangkan dalam penelitian ini variabel motivasi kerja digunakan sebagai 

variabel intervening. 

Penggunaan motivasi kerja sebagai variabel intervening karena dari 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa 

variabel praktik kerja industri (Prakerin) dan kecerdasan emosional memiliki 

pengaruh terhadap motivasi kerja, serta motivasi kerja juga memiliki pengaruh 

terhadap kesiapan kerja. Sehingga variabel motivasi kerja diduga mampu 

memediasi praktik kerja industri (Prakerin) dan kecerdasan emosional terhadap 

kesiapan kerja. Objek dalam penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XII 

akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 2019/2020. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1. Teori Belajar Behavioristik 

  Para psikolog behavioristik berpendapat, bahwa tingkah laku manusia itu 

dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau penguatan (reinforcement) dari 

lingkungan. Dengan demikian dalam tingkah laku terdapat jalinan yang erat antara 

reaksi-reaksi behavioral dengan stimulasinya (Dalyono, 2015). Dalam aliran 

behaviorisme ini dijelaskan bahwa kerangka kerja (frame work) dari teori 

pendidikan adalah empirisme. Pengalaman mengenai praktik kerja industri disini 

merupakan praktik kerja secara nyata dan siswa mengalami pengalaman prakerin 

secara nyata di lapangan. Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang 

membentuk kesiapan kerja siswa. 

  Serta dalam aliran behaviorisme ini terdapat faktor lain yang sangat 

penting yaitu reinforcement (penguatan), yaitu penguatan disini bisa berasal dari 

dalam diri manusia berupa motivasi pada diri sendiri. Keyakinan dari dalam diri 

tersebut berupa motivasi kerja dari setiap individu akan kemampuan yang dimiliki 

yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu guna 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

  Teori ini dijadikan sebagai grand theory variabel praktik kerja industri dan 

motivasi kerja. Karena, menurut paham ini pengetahuan pada dasarnya diperoleh 

dari pengalaman secara empiris atau nyata. Pengetahuan ini merupakan salah satu 
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indikator yang membentuk kesiapan kerja siswa. Pengetahuan ini diperoleh salah 

satunya dengan pengalaman empiris serta adanya faktor lain dalam paham ini 

yaitu reinforcement (penguatan) yaitu penguatan berasal dari dalam diri berupa 

motivasi. 

 

2.1.2. Teori Konvergensi 

  Tokoh utama aliran konvergensi adalah Louis William Stern (1871-1938), 

seorang filsuf sekaligus psikolog Jerman. Aliran ini merupakan gabungan antara 

pandangan empirisme dan nativisme. Perkembangan seorang individu dipengaruhi 

oleh faktor pembawaan dan lingkungan, atau oleh dasar dan ajar.  

  Stern dan para pengikutnya dalam menetapkan faktor yang mempengaruhi 

perkembangan manusia tidak hanya berpegang pada lingkungan/pengalaman dan 

pembawaan, tetapi berpengang pada kedua faktor yang sama pentingnya itu. 

Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman. Demikian pula 

sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor bawaan tidak mampu 

mengembangkan manusia sesuai dengan harapan.  

  Seorang psikolog wanita terkenal dan pernah menjabat sebagai presiden 

American Psycological Association, Anastasi dalam Sobur (2016)  mengajukan 

makalah klasik yang dianggap memuaskan semua pihak, setidaknya meredakan 

pertentangan antara empirisme dan nativisme, dalam mempengaruhi 

perkembangan kepribadian seseorang. Gunarsa (1983) mengemukakan bahwa 

pengaruh keturunan terhadap tingkah laku selalu terjadi secara tidak langsung. 

Pengaruh keturunan selalu membutuhkan perantara atau perangsang yang terdapat 

dalam lingkungan. Hal tersebut dicontohkan dengan kenyataan-kenyataan berikut: 
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1. Latar belakang keturunan yang sama mungkin menghasilkan ciri-ciri 

kepribadian yang berbeda pada kondisi-kondisi lingkungan yang berbeda pula. 

2. Latar belakang keturunan yang berbeda dan pada lingkungan yang berbeda 

pula, dapat dihasilkan pola perkembangan yang sama atau hampir sama. 

3. Lingkungan hidup yang sama dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan ciri 

kepribadian pada anak-anak yang berbeda latar belakang keturunannya. 

4. Lingkungan hidup yang tidak sama dapat menimbulkan perasaan dalam ciri-

ciri kepribadian meskipun latar belakang keturunan tidak sama. 

  Gunarsa (1983) juga mengemukakan tentang hubungan antara faktor 

lingkungan dan faktor keturunan sebagai berikut: 

1. Faktor lingkungan dan faktor keturunan menjadi sumber timbulnya setiap 

perkembangan tingkah laku. 

2. Kedua faktor tidak dapat berfungsi secara terpisah, tetapi saling berhubungan. 

3. Bentuk interaksi yang terjadi dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk 

hubungan yang majemuk; artinya suatu hubungan yang terjadi mempengaruhi 

hubungan-hubungan lain yang akan terjadi. 

  Teori konvergensi ini dijadikan sebagai grand theory kecerdasan 

emosional. Dalam proses pembelajaran anak dikatakan cerdas secara emosional 

apabila ia memiliki kemampuan yang baik dalam hal ini pengalaman empiriknya 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional seseorang menentukan kualitas 

kepribadian termasuk keberdayaannya dalam menghadapi tantangan. Kecerdasan 

emosional merupakan kemampuan yang sebagian besar diperoleh dari 

pengalaman meskipun sebagian berasal dari potensi biologis. Artinya, kecerdasan 
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emosional dapat dilatih atau dibentuk oleh orang tua, pendidik di sekolah, dan 

dimanapun. Dalam hal kepribadian (kecerdasan emosional) merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa. 

2.2. Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1. Kesiapan Kerja 

2.2.1.1.Pengertian Kesiapan Kerja 

Slameto (2010) mendefinisikan kesiapan (readiness) adalah keseluruhan 

kondisi fisik, mental maupun emosional seseorang yang membuatnya siap untuk 

memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi.  

Menurut Dalyono (2015) kesiapan adalah suatu kesanggupan yang cukup baik 

fisik maupun mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan 

yang baik, sementara kesiapan mental, memiliki minat dan motivasi yang cukup 

untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut Hamalik (2008) kesiapan adalah 

tingkatan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada 

tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional. Sedangkan menurut 

Djaali (2013) kerja merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk 

mendapat kepuasan. Selaras dengan itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia kerja diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang 

dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa kesiapan kerja adalah suatu kondisi dimana seseorang mampu memberikan 

respon atau jawaban terhadap suatu situasi (menghadapi dunia kerja) dengan 
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menggunakan fisik, mental, motivasi, pengetahuan dan keterampilan untuk 

mendapatkan kepuasan (penghasilan) guna memenuhi kebutuhan. 

 

2.2.1.2.Prinsip-Prinsip Kesiapan Kerja 

Prinsip-prinsip kesiapan menurut Slameto (2013) meliputi: 

1. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi). 

2. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari 

pengalaman. 

3. Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. 

4. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama 

masa pembentukan dalam masa perkembangan. 

Kesiapan kerja berhubungan dengan perkembangan sosial individu, 

memasuki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), siswa dihadapkan pada fase 

remaja dimana perkembangan sosial remaja lebih diwarnai dengan dua aktivitas 

yang kontradiktif, yaitu otonomi dan keterikatan (Rifa’i & Anni, 2016). 

1. Otonomi, otonomi bagi remaja lebih berkonotasi dengan mengatur diri sendiri 

dan mencapai kebebasan. Remaja pada tahapan ini mengalami proses 

pencarian otonomi dan tanggung jawab, kondisi ini menimbulkan kebingungan 

dan konflik bagi orang tua. Orang tua mulai melihat remaja lepas dari 

pegangan mereka, sehingga implikasi perlakuannya dengan mengadakan 

pengendalian yang ketat. Namun antisipasi perilaku ini justru menstimuli 

panasnya suhu emosi komunikasi antara remaja dan orang tua. 

Terkait dengan kebutuhan remaja untuk mendapatkan otonomi, orang tua yang 

bijak akan memberikan kesempatan tatkala remaja mampu membuat keputusan 
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yang pantas dan memberikan pendampingan tatkala remaja masih memiliki 

pengetahuan yang terbatas. Dengan demikian, remaja secara bertahap 

memperoleh kemampuan untuk membuat keputusan yang dewasa sendiri. 

2. Keterikatan, dipandang sebagai keterhubungan pada orang tua dalam 

perkembangan remaja. Kondisi ini diyakini bahwa keterikatan dengan orang 

tua dapat memfasilitasi kecakapan dan kesejahteraan sosial, seperti harga diri, 

penyesuaian emosi, dan kesehatan fisik. 

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Dalyono (2015) adapun prinsip-

prinsip perkembangan readiness adalah sebagai berikut: 

1. Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness, 

yaitu kemampuan dan kesiapan. 

2. Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individu. 

3. Pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi 

kepribadian individu, baik yang jasmaniah maupun yang rohaniah. 

4. Apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri 

seseorang, maka saat-saat tertentu dalam kehidupan seseorang merupakan 

masa formatif bagi perkembangan pribadinya. 

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat ditarik benang merah bahwa apa 

yang telah dicapai seseorang dalam masa lalu (pengalaman) akan mempunyai arti 

bagi aktivitas-aktivitas dimasa sekarang. Pengalaman yang telah diperoleh 

seseorang akan mempengaruhi kesiapan dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. 

Karena kesiapan merupakan suatu tingkah laku yang berasal dari perkembangan 

pribadi seseorang. 
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2.2.1.3.Aspek-Aspek Kesiapan Kerja 

Menurut Slameto (2013) aspek-aspek kesiapan adalah: 

Kematangan (maturation) adalah proses yang membutuhkan perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan 

mendasari perkembangan, sedangkan perkembangan ini berhubungan dengan 

fungsi-fungsi (tubuh dan jiwa) sehingga terjadi deferensiasi. Latihan-latihan yang 

diberikan pada waktu sebelum anak matang tidak akan memberi hasil. 

Kecerdasan merupakan tahap-tahap perkembangan kognitif dalam teori 

Piaget dalam Rifa’i & Anni (2016) mencakup tahap sensorimotor, praoperasional, 

dan operasional yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Sensorimotorik (0-2 tahun), pada tahap ini bayi menyusun pemahaman 

dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera (sensori) mereka (seperti 

melihat dan mendengar) dengan gerakan motorik mereka. Pada awal tahap ini, 

bayi hanya memperlihatkan pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia 

menjelang akhir tahap ini bayi menunjukkan pola sensorimotorik yang lebih 

kompleks. 

2. Tahap Praoperasional (2-7 tahun), tahap ini lebih bersifat simbolis, egosentries 

dan intuitif, sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran pada 

tahap ini terbagi menjadi dua sub-tahap, yaitu simbolik dan intuitif. 

3. Tahap Operasional Konkrit (7-11 tahun), pada tahap ini anak mampu 

mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkrit. 

Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada situasi 
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konkrit dan kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada namun 

belum bisa memecahkan masalah abstrak. 

4. Tahap Operasional Formal (lebih dari 11 tahun), pada tahap ini anak sudah 

mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. Pemikiran operasional formal 

tampak lebih jelas dalam pemecahan problem secara verbal. Anak juga mampu 

berpikir spekulatif tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri 

mereka dan diri orang lain. 

Diusia perkembangan inilah siswa SMK terfokus pada pendidikan dan 

masa depannya (pekerjaan setamat dari sekolah). Disinilah peran pendidikan 

untuk membantu siswa dalam menyusun karir dan menyiapkan untuk kehidupan 

kerja. 

 

2.2.1.4.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja 

Menurut Sukardi (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja 

digolongkan menjadi dua macam faktor yaitu faktor internal dan faktor sosial. 

Faktor internal meliputi kemampuan intelegensi, bakat, minat, motivasi, sikap, 

kepribadian, nilai, hobi, prestasi, keterampilan, penggunaan waktu senggang, 

aspirasi dan pengetahuan sekolah, pengetahuan tentang dunia kerja, pengalaman 

kerja, kemampuan dan keterbatasan fisik, serta masalah dan keterbatasan. 

Sedangkan faktor sosial meliputi pemberian bimbingan dari orang tua, guru, 

teman sebaya maupun masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, motivasi kerja, 

pengalaman kerja/praktik kerja industri, dan kepribadian (kecerdasan emosional) 

merupakan faktor internal yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa. 
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Sedangkan menurut Slameto (2013) kondisi yang mempengaruhi kesiapan 

kerja meliputi: 

1. Kondisi fisik, mental, dan emosional, meliputi kondisi fisik temporer (lelah, 

keadaan, alat indra dan lain-lain) dan yang permanen (cacat tubuh). Mental dan 

emosi (kemampuan mengelola kondisi perasaan) 

2. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan, kebutuhan yang disadari dan yang 

tidak disadari. Kebutuhan yang disadari akan mendorong usaha/membuat 

seseorang siap untuk berbuat melalui motif dan tujuan yang dimiliki. 

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

Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang telah dipelajari akan 

menambah kesiapan untuk melakukan sesuatu. 

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja yang 

dikemukakan oleh Kardimin (2014) terdapat dua faktor yaitu, faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal meliputi baik kematangan fisik dan mental, 

tekanan, dorongan, kreativitas, bakat, minat, intelegensi, kemandirian, 

penguasaan, ilmu pengetahuan dan motivasi. Faktor eksternal meliputi peran 

masyarakat, keluarga, sarana prasarana sekolah, informasi dunia kerja dan 

pengalaman praktik kerja industri. 

 

2.2.1.5.Indikator Kesiapan Kerja 

Indikator-indikator untuk mengukur kesiapan kerja menurut Slameto 

(2013) adalah: 

1. Kondisi fisik, mental, dan emosional 

2. Kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan 
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3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari. 

Sementara itu indikator untuk mengukur kesiapan kerja menurut Winkel & 

Hastuti (2010) yaitu: 

1. Pengetahuan merupakan dorongan dasar dari setiap manusia. Manusia tidak 

hanya ingin tahu apa yang terjadi, tetapi juga ingin mengetahui mengapa 

sesuatu terjadi. Dengan pengetahuan yang siswa miliki selama menjalani 

pendidikan di SMK, tentu akan menjadikan siswa lebih siap dalam menghadapi 

persaingan di dunia kerja. 

2. Keterampilan merupakan kemampuan menggunakan akal fikiran, ide, dan 

kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi 

lebih bermakna yang dimiliki siswa, sehingga dapat menghasilkan sebuah nilai 

dari hasil pekerjaan tersebut. 

3. Sikap dan nilai merupakan internal yang sangat berperan dalam mengambil 

tindakan siswa yang memiliki sikap, jelas mampu memilih serta tegas diantara 

beberapa kemungkinan yang berkaitan dengan dunia kerja. Dengan sikap dan 

nilai yang jelas siswa lebih matang dalam mengambil keputusan untuk 

memasuki dunia kerja. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas tentang indikator kesiapan kerja maka 

dalam penelitian ini indikator kesiapan kerja yang digunakan adalah: 

1. Kondisi fisik, mental, dan emosional 

2. Kebutuhan, motif, dan tujuan 

3. Pengetahuan dan keterampilan 
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2.2.2. Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

2.2.2.1.Pengertian Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

323/U/1997 pasal 1 menyebutkan bahwa prakerin adalah suatu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara 

sistematis dan sinkron program pendidikan disekolah menengah kejuruan dengan 

program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara 

langsung di dunia kerja serta terarah untuk mencapai tingkat keahlian professional 

tertentu. Sedangkan Praktik kerja industri (Prakerin) menurut Dikmenjur (2008) 

merupakan suatu bagian dari pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh siswa 

dengan cara terjun langsung ke dunia kerja, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan 

sistem pendidikan di SMK. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan Bukit 

(2014) bahwa dengan adanya prakerin maka siswa akan memiliki keahlian dan 

pengalaman kerja yang nantinya akan mempermudah siswa dalam mencari 

pekerjaan setelah lulus.  

Prakerin juga bisa diartikan sebagai program bagi siswa untuk belajar 

bekerja dan belajar untuk mempersiapkan diri jika kelak menjadi karyawan yang 

sesungguhnya. Hal tersebut karena pendidikan kejuruan mempunyai kaitan erat 

dengan dunia kerja atau industri, maka pembelajaran dan pelatihan praktik 

memegang peranan kunci untuk membekali lulusannya agar mampu beradaptasi 

dengan lapangan kerja (Wena, 2009).  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) adalah suatu program yang diselenggarakan pendidikan kejuruan 
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dengan cara terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya agar siswa 

memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang nantinya akan mempermudah siswa 

mencari pekerjaan setelah lulus dari SMK. 

 

2.2.2.2.Tujuan Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 323/U/1997 

tentang Pendidikan Sistem Ganda pada SMK Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa 

ada 5 tujuan praktik kerja industri, yaitu: 

1. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan melalui peran serta 

institusi pasangan (DU/DI) 

2. Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos 

kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja 

3. Menghasilkan tamatan yang memilki pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang menjadi bekal dasar pengembangan dirinya secara berkelanjutan 

4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan 

5. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan 

melalui pendayagunaan sumberdaya pendidikan yang ada di dunia kerja. 

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa tujuan 

praktik kerja industri adalah memberikan pengalaman kerja kepada siswa agar 

setelah lulus dari SMK memiliki pengetahuan, keterampilan dan etos kerja sesuai 

dengan tuntutan dunia kerja yang sesungguhnya. 
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2.2.2.3.Manfaat Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Ada beberapa manfaat praktik kerja industri (Prakerin) yang dapat 

diperoleh menurut Knouse dan Fontenot (Kapareliotis, Voutsina, & Patsiotis, 

2019), yaitu: 

1. Siswa dapat meningkatkan peluang untuk mencari pekerjaan 

2. Dapat diberikan tawaran posisi pekerjaan oleh perusahaan yang 

mempekerjakan mereka sebagai pekerja magang 

3. Memperoleh pengalaman yang dapat memotivasi mereka untuk memilih jalur 

karir yang tidak mereka kenal sebelum magang 

4. Mendapat pandangan yang realistis tentang pekerjaan dan persyaratannya 

Sejalan dengan pendapat di atas, Sanahuja Vélez & Ribes Giner (2015) 

mengidentifikasi manfaat prakerin, yaitu: 

1. Meningkatkan kesempatan kerja 

2. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi 

3. Dampak eksplorasi karir 

Sedangkan menurut Hamalik (2007) manfaat praktik kerja industri 

(Prakerin) bagi siswa, yaitu: 

1. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilan-

keterampilan manajemen dalam situasi lapangan yang aktual 

2. Memberikan pengalaman-pengalaman praktis kepada siswa sehingga hasil 

pelatihannya bertambah kaya dan luas 

3. Siswa berkesempatan memecahkan berbagai kesempatan masalah manajemen 

di lapangan yang mendayagunakan pengetahuannya 
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4. Mendekatkan dan menjembatani penyiapan siswa untuk terjun ke bidang 

tugasnya setelah menempuh program pelatihan tersebut 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa praktik 

kerja industri dapat menambah pengalaman dan keterampilan siswa sesuai dengan 

bidang keahlian yang dipelajari serta dapat menjembatani siswa dalam 

menentukan karir setelah lulus dari SMK. 

 

2.2.2.4.Indikator Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Menurut Hamalik (2008) kesuksesan praktik kerja industri dapat dinilai 

dari beberapa aspek:  

1. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang utama dalam perumusan tujuan 

prakerin. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui: pengenalan tentang fakta-

fakta, pemahaman siswa mengenai konsep dan teori, penerapan prinsip-prinsip 

dalam materi pelatihan, kemampuan siswa untuk menganalisis masalah dan 

mencari solusinya, serta kemampuan siswa menilai kegiatan dan produk yang 

dihasilkan. 

2. Aspek keterampilan bertujuan untuk mengetahui perkembangan keterampilan 

yang meliputi: keterampilan kognitif, psikomotorik, aktif, dan interaktif. 

3. Aspek sikap mengandung berbagai unsur yaitu penghargaan, minat, nilai, 

kesadaran, dan watak. 

Menurut Nolker & Schoenfeldt (1983) dalam Wena (2009) menyebutkan 

salah satu strategi pembelajaran untuk mengajarkan keterampilan dasar kejuruan 

adalah strategi pembelajaran pelatihan industri yang terdiri atas lima tahap 

kegiatan yaitu:  
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1. Persiapan, secara garis besar kegiatan guru dalam tahap ini adalah 

mempersiapkan lembar kerja (job sheet), menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

pelatihan, menjelaskan arti pentingnya, membangkitkan minat siswa, menilai 

dan menetapkan kemampuan awal siswa. Secara pokok kegiatan guru dalam 

tahap ini adalah merencanakan, menata, dan memformulasikan kondisi-kondisi 

pembelajaran dan pelatihan sehingga ada kaitan secara sistematis dan strategi 

yang akan diterapkan. 

2. Peragaan, dalam tahap ini guru atau instruktur sudah mulai memasuki tahap 

implementasi. Dengan demikian, penggunaan strategi pembelajaran dan 

pelatihan yang tepat harus mulai dipertimbangkan. Variabel strategi 

pembelajaran dan pelatihan yang perlu mendapatkan penekanan adalah strategi 

penyampaian. Dalam tahap peragaan ini strategi penyampaian yang digunakan 

harus disesuaikan dengan media pembelajaran dan pelatihan praktik yang 

tersedia. 

3. Peniruan, dalam tahap peniruan siswa melakukan kegiatan kerja menirukan 

aktivitas kerja yang telah diperagakan oleh guru. Dalam tahap ini, siswa harus 

ditata dan diorganisasikan kegiatan belajar praktiknya sehingga siswa benar-

benar mampu memahami dan melakukan kegiatan kerja sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan pelatihan praktik. Guru juga harus memonitor proses kerja 

siswa selama di tempat praktik. 

4. Praktik, pada tahap ini siswa mengulangi aktivitas kerja yang baru dipelajari 

sampai keterampilan kerja yang dipelajari betul-betul dikuasai sepenuhnya. 
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Siswa melakukan pekerjaan yang sesungguhnya di dunia kerja dengan penuh 

tanggung jawab. 

5. Evaluasi merupakan tahap akhir yang penting bagi setiap proses pembelajaran 

dan pelatihan, terutama dalam pembelajaran dan pelatihan praktik kejuruan. 

Evaluasi dilakukan pada saat kegiatan praktik dan evaluasi yang dilakukan 

berkaitan dengan aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis berkaitan dengan 

keterampilan siswa dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan aspek non 

teknis berkaitan dengan sikap siswa selama di tempat kerja industri. 

Setelah mengetahui strategi praktik kerja industri, peneliti mengambil 

indikator variabel praktik kerja industri menurut Nolker dan Schoenfeldt karena 

lebih menggambarkan dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan prakerin 

yaitu tahap evaluasi. Indikator prakerin yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

2. Tahap Peragaan 

3. Tahap Peniruan 

4. Tahap Praktik 

5. Tahap Evaluasi 

 

2.2.3. Kecerdasan Emosional 

2.2.3.1.Pengertian Kecerdasan Emosional 

Seorang tokoh psikologi koneksionisme Thorndike dalam Djaali (2013) 

mengemukakan bahwa: 
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“Intelligence is demonstrable in ability of individual to make good responses 

from the stand point of truth or fact” (Intelegensi adalah kemampuan individu 

untuk memberikan respon yang tepat (baik) terhadap stimulasi yang 

diterimanya). 

Menurut L. Crow & A. Crow dalam Djaali (2013), emosi adalah 

pengalaman yang afektif yang disertai oleh penyesuaian batin secara menyeluruh, 

dimana keadaan mental dan fisiologis sedang dalam kondisi yang meluap-luap, 

juga dapat diperlihatkan dengan tingkah laku yang jelas dan nyata. Sedangkan 

menurut Goleman (2010) emosi secara harfiah, berarti yang menggerakkan kita 

untuk meraih sasaran; emosi menjadi bahan bakar untuk memotivasi kita, dan 

memotivasi kita pada gilirannya menggerakkan persepsi dan membentuk 

tindakan-tindakan kita. Goleman dalam Damestuti (2017) juga menyebutkan 

beberapa macam emosi yaitu, (1) Amarah: bringas, mengamuk, benci, marah 

besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, tersinggung, bermusuhan, dan hal-

hal lain yang lebih hebat seperti tindakan kekerasan dan kebencian. (2) 

Kesedihan: pedih, sedih, suram, putus asa, ditolak, kesepian. (3) Rasa takut: 

cemas, takut, gugup, khawatir, waswas, tidak tenang, dan panik. (4) Kenikmatan: 

bahagia, gembira, ringan, puas, riang senang, terhibur, bangga. (5) Cinta: 

penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, kasih. (6) Terkejut: 

terkejut, terkesiap, takjub, terpana. (7) Jengkel: hina, jiji, muak benci, tidak suka 

dan muntah. (8) Malu: rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal hina, aib dan hati 

hancur lebur.  
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 Goleman (2010) mengemukakan bahwa, “Kecerdasan emosi atau 

emotional intelligence merujuk pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri 

dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan 

mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang 

lain. Sedangkan Salovely & Mayer (1990) mendefinisikan kecerdasan emosi 

sebagai kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang 

lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan 

tindakan. Sejalan dengan pendapat di atas, Moorhead & Griffin (2013) 

mengemukakan, kecerdasan emosional adalah dimana seseorang memiliki 

kesadaran diri, dapat mengendalikan emosi mereka, memotivasi diri sendiri , 

mengekspresikan empati kepada orang lain, dan mampu berinteraksi sosial.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosional 

adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengenali, mengendalikan, dan 

memotivasi diri sendiri, dan orang lain serta membina hubungan baik dengan 

orang lain dalam kehidupan pribadi dan sosial. 

 

2.2.3.2.Aspek-Aspek Kecerdasan Emosional 

Aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Goleman (2010) sebagai 

berikut: 

1. Mengenali emosi diri, kemampuan individu untuk memantau perasaan dari 

waktu ke waktu, memantau setiap perasaan yang muncul. Kemampuan untuk 

mengenali diri sendiri meliputi kesadaran diri, percaya diri, dan penilaian diri. 
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2. Mengelola emosi, kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat 

terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan dalam 

diri individu. 

3. Memotivasi diri sendiri, kemampuan untuk mengukur emosi merupakan alat 

untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan sangat penting untuk 

memotivasi diri serta menguasai diri. Kemampuan ini didasarkan pada 

kemampuan mengendalikan emosi, yaitu menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati. Kemampuan ini meliputi: pengendalian 

dorongan hati, kekuatan berfikir positif dan optimis. 

4. Mengenali emosi orang lain, kemampuan untuk mengenali orang lain atau 

peduli dengan ikut merasakan apa yang dialami orang lain, menunjukkan 

empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu 

untuk menangkap sinyal-sinyal sosial yang dibutuhkan orang lain sehingga ia 

lebih mampu untuk menerima sudut pandang dari orang lain, peka terhadap 

perasaan orang lain dan mampu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. 

5. Membina hubungan dengan orang lain, kemampuan membina hubungan 

sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. 

Keterampilan ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, 

kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Orang yang dapat membina 

hubungan dengan orang lain akan sukses dalam bidang apapun yang 

mengandalkan pergaulan yang baik dengan orang lain. 
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2.2.3.3.Faktor-Faktor Kecerdasan Emosional 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional menurut 

Goleman (2010) sebagai berikut: 

1. Faktor Internal, faktor yang ada di dalam diri seseorang. Setiap manusia 

memiliki otak emosional yang di dalamnya terdapat sistem pengatur emosi atau 

lebih dikenal dengan otak emosional. Otak emosional meliputi keadaan 

amigdala, neokorteks, sistem limbik, lobus prefrontal dan keadaan lain yang 

lebih kompleks dalam otak emosional. 

2. Faktor Eksternal, faktor yang berpengaruh dari luar diri seseorang. Faktor 

eksternal kecerdasan emosi adalah faktor yang datang dari luar dan 

mempengaruhi perubahan sikap. Pengaruh tersebut dapat berupa perorangan 

atau secara kelompok. Perorangan mempengaruhi kelompok atau kelompok 

mempengaruhi perorangan. Hal ini lebih memicu pada lingkungan.  

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional 

menurut Agustian (2007), sebagai berikut: 

1. Faktor psikologis, faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal 

ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan keadaan emosi agar termanifestasi dalam perilaku secara 

efektif. 

2. Faktor pelatihan emosi, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan 

menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan menghasilkan 

pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai (value). Reaksi emosional 
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apabila diulang-ulang pun akan berkembang menjadi suatu kebiasaan. 

Pengendalian diri tak muncul begitu saja tanpa dilatih. 

3. Faktor pendidikan, salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan 

kecerdasan emosi. Individu mulai dikenal dengan berbagai bentuk emosi dan 

bagaimana mengelolanya melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya 

berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Sistem pendidikan di sekolah tidak boleh hanya menekankan pada kecerdasan 

akademik saja, memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, serta menjadikan 

ajaran agama sebagai ritual saja. 

 

2.2.3.4.Kategori Kecerdasan Emosional 

Terdapat dua kategori kecerdasan emosional yang dijelaskan oleh 

Goleman (2005) sebagai berikut: 1) Seseorang yang memiliki kecerdasan 

emosional tinggi memiliki ciri-ciri secara sosial mantap, mudah bergaul, dan 

jenaka. Tidak mudah takut atau gelisah, mampu menyesuaikan diri dengan beban 

stress. Memiliki kemampuan besar untuk melibatkan diri dengan orang-orang atau 

permasalahan, untuk mengambil tanggung jawab dan memiliki rasa nyaman 

terhadap diri sendiri, orang lain serta lingkungannya. 2) Seseorang yang memiliki 

kecerdasan emosional rendah memiliki ciri-ciri tidak memiliki keseimbangan 

emosi, bersifat egois, berorientasi pada kepentingan sendiri. Tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan beban yang sedang dihadapi, selalu gelisah. Keegoisan 

menyebabkan seseorang kurang mampu bergaul dengan orang-orang disekitarnya. 

Tidak memiliki penguasaan diri cenderung menjadi budak nafsu dan amarah. 

Mudah putus asa dan tenggelam dan kemurungan. 
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2.2.3.5.Unsur-Unsur Kecerdasan Emosional 

Goleman (2010) berpendapat bahwa ada 2 macam kerangka kerja 

kecerdasan emosi yaitu kecerdasan pribadi dan kecerdasan sosial.  Masing-masing 

kecerdasan tersebut memiliki ciri-ciri tertentu yang digabung menjadi 5 ciri. 

Adapun 5 ciri tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Kesadaran diri, mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk pengambilan keputusan sendiri, memiliki tolok ukur 

yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 

2. Pengaturan diri, menangani emosi sedemikian rupa sehingga berdampak positif 

pada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda 

kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, maupun pulih kembali dari 

tekanan emosi. 

3. Motivasi, menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan 

dan menuntut kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif, dan 

bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan 

frustasi. 

4. Empati, merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif 

mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri 

dengan bermacam-macam. 

5. Keterampilan sosial, menangani emosi dengan baik ketika berhubungan 

dengan orang lain dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, 

berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk 
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bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama serta 

bekerja tim. 

 

2.2.3.6.Indikator Kecerdasan Emosional 

Berdasarkan tentang aspek-aspek kecerdasan emosional yang mencakup 

kecakapan emosi dan kecakapan sosial, maka peneliti dapat membuat indikator 

kecerdasan emosional sebagai berikut: 

1. Mengenali emosi diri 

2. Mengelola emosi 

3. Memotivasi diri sendiri 

4. Mengenali emosi orang lain 

5. Membina hubungan dengan orang lain 

 

2.2.4. Motivasi Kerja 

2.2.4.1.Pengertian Motivasi Kerja 

Uno (2011) motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan 

untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Menurut 

Schunk (2012) motivasi ialah proses mendorong dan mempertahankan tujuan 

dengan mengarahkan perilaku. Menurut Wisnubroto Hendro Juwono dalam Djaali 

(2013) motivasi diperlukan bagi reinforcement (stimulus yang memperkuat dan 

mempertahankan tingkah laku yang dikehendaki), motivasi menyebabkan 

timbulnya berbagai tingkah laku, salah satunya yaitu tingkah laku yang 

dikehendaki.  
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Motivasi kerja menurut Anoraga (2015) adalah sesuatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja. Hal itu selaras dengan yang disampaikan oleh 

Alfan (2014) bahwa motivasi kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja dan mengarahkan perilaku untuk mampu bekerja 

secara efektif dan bersinergi dengan segala daya guna mencapai tujuan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa motivasi kerja 

merupakan suatu stimulus atau dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang 

yang menimbulkan semangat sehingga mengarahkan perilaku untuk mampu 

bekerja sesuai dengan tujuan yang telah dikehendaki. 

  

2.2.4.2.Fungsi Motivasi Kerja 

Adapun fungsi pemberian motivasi menurut Hamalik (2013) adalah untuk 

mendorong timbulnya perbuatan, sebagai pengarah, dan sebagai penggerak. 

Eysenck dalam Djaali (2013) menjelaskan bahwa fungsi motivasi adalah 

menjelaskan dan mengontrol tingkah laku. 

Menurut Sardiman (2009), terdapat tiga fungsi motivasi yaitu: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa fungsi motivasi 

kerja adalah mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan guna untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan yaitu memasuki dunia kerja. 

 

2.2.4.3.Ciri-Ciri Motivasi Kerja 

Tanda-tanda seseorang yang memiliki motivasi dalam bekerja akan terlihat 

pada perbuatannya. Adapun ciri-ciri seseorang yang memiliki motivasi bekerja 

menurut Sardiman (2009) adalah sebagai berikut: 

1. Tekun menghadapi tugas 

2. Ulet menghadapi kesulitan 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam pekerjaan 

4. Lebih senang bekerja mandiri 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya 

8. Senang dalam memecahkan masalah 

 

2.2.4.4.Jenis-Jenis Motivasi 

Motivasi dibagi menjadi dua berdasarkan atas jalarannya, yaitu motivasi 

intrinsik yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik 

yang berasal dari luar diri individu itu sendiri: 

1. Motivasi Intrinsik, motif-motif yang dapat berfungsi tanpa harus dirangsang 

dari luar, karena individu itu sendiri telah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu yang diinginkan. 
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2. Motivasi Ekstrinsik, motif-motif yang berfungsi karena ada perangsang dari 

luar. Seseorang akan termotivasi jika faktor-faktor dari luar dirinya 

memberikan dukungan. 

 

2.2.4.5.Indikator Motivasi Kerja 

Adapun indikator motivasi kerja menurut Syaodih (2009) yaitu sebagai 

berikut: 

1. Desakan (drive), siswa akan termotivasi untuk memasuki dunia kerja karena 

melihat desakan dari lingkungan sekitarnya, baik dari lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, misalnya karena keadaan 

ekonomi orang tua yang tidak mampu akan memotivasi siswa untuk memasuki 

dunia kerja daripada melanjutkan ke perguruan tinggi. 

2. Motif (motive) merupakan segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

bertindak melakukan sesuatu. Siswa akan termotivasi untuk memasuki dunia 

kerja karena ia memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik dan 

berusaha menggapai cita-citanya sesuai dengan yang ia mimpikan. 

3. Kebutuhan (need), siswa akan termotivasi untuk memasuki dunia kerja karena 

terdorong untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya sendiri secara mandiri 

tanpa harus menggantungkan orang tua lagi dan ia lebih merasa bangga jika 

bekerja dari pada menganggur setelah lulus dari SMK. 

4. Keinginan (wish), siswa akan termotivasi untuk memasuki dunia kerja karena 

adanya keinginan dan minat untuk bekerja sesuai dengan kemauan dan 

kemampuan yang ia miliki. 
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Menurut Uno (2011) motivasi kerja timbul karena adanya keinginan, 

adanya dorongan dan kebutuhan, adanya harapan dan cita-cita, adanya 

penghormatan atas diri, adanya lingkungan yang baik dan adanya kegiatan yang 

menarik. Berdasarkan pendapat para ahli di atas tentang indikator motivasi kerja, 

maka dalam penelitian ini indikator motivasi kerja yang digunakan adalah: 

1. Desakan 

2. Motif 

3. Kebutuhan 

4. Keinginan 

 

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian terhadap penelitian terdahulu dimaksudkan agar penelitian yang 

sedang dilakukan dapat terarah dan dapat melengkapi penelitian-penelitian 

sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini. Berikut merupakan beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 

Tabel 2.1.  

Data Penelitian Terdahulu 
No. Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Anies Roosi 

Damestuti & 

Hengky 

Pramusinto, 

2017 

Pengaruh 

Prakerin, 

Kecerdasan 

Emosional dan 

Lingkungan 

Keluarga 

Terhadap 

Kesiapan Kerja 

Siswa 

X1: Praktik 

Kerja Industri 

X2: Kecerdasan 

Emosional 

X3: 

Lingkungan 

Keluarga 

Terdapat pengaruh 

positif dan 

signifikan antara 

praktik kerja industri 

terhadap kesiapan 

kerja siswa sebesar 

18,06% dan terdapat 

pengaruh positif dan 

signifikan antara 

kecerdasan 

emosional terhadap 

kesiapan kerja siswa 

sebesar 5,61% 
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No. Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

2 Soesi Widiyati  

Rediana 

Setiyani, 2016 

Pengaruh 

Penguasaan Soft 

Skill, Motivasi 

Kerja, dan 

Bimbingan Karir 

Terhadap 

Kesiapan Kerja 

Siswa Kelas XI 

Program 

Keahlian 

Akuntansi SMK 

Kerabat Kita 

Bumiayu Tahun 

Ajaran 2015/2016 

XI: Penguasaan 

Soft Skill 

X2: Motivasi 

Kerja 

X3: Bimbingan 

Karir 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

motivasi kerja 

terhadap kesiapan 

kerja siswa kelas XI 

Akuntansi SMK 

Kerabat Kita 

Bumiayu tahun 

ajaran 2015/2016 

sebesar 5,71% 

3 Iwan Rusliyanto 

dan 

Kusmuriyanto, 

2019 

Pengaruh Praktik 

Kerja Industri, 

Bursa Kerja 

Khusus, 

Kompetensi 

Produktif 

Akuntansi, dan 

Efikasi Diri 

Terhadap 

Kesiapan Kerja 

Siswa  

X1: Praktik 

Kerja Industri 

X2: Bursa 

Kerja Khusus 

X3: 

Kompetensi 

Produktif 

Akuntansi 

X4: Efikasi Diri 

Teradapat pengaruh 

positif dan 

signifikan praktik 

kerja industri 

terhadap kesiapan 

kerja siswa sebesar 

8,01% 

4 Tri Retno Wasis 

& Ahmad 

Nurkhin, 2016 

Motivasi Kerja 

Dalam 

Memediasi 

Pengaruh 

Pengalaman 

Praktik Kerja 

Industri dan 

Sikap 

Kewirausahaan 

Terhadap 

Kesiapan Kerja 

X1: Praktik 

Kerja Industri 

X2: Sikap 

Kewira-usahaan 

Z: Motivasi 

Kerja 

Terdapat pengaruh 

positif dan 

signifikan 

pengalaman praktik 

kerja industri 

terhadap motivasi 

kerja siswa kelas XII 

Akuntansi SMK 

Negeri Purbalingga,  

Motivasi kerja 

memediasi secara 

postif dan signifikan 

pengaruh 

pengalaman praktik 

kerja industri dan 

sikap kewirausahaan 

terhadap kesiapan 

kerja siswa kelas XII 

Akuntansi SMK 
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No. Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

Negeri 1 

Purbalingga. 

5 Ali Tafriji 

Biswan, 2019 

Peran Mediasi 

Motivasi Kerja 

Pada Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional dan 

Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Organizational 

Citizenship 

Behavior 

Pemerintah 

X1: Kecerdasan 

Emosional 

X2: Komitmen 

Organisasi 

Z: Motivasi 

Kerja 

Kecerdasan 

emosional 

berpengaruh 

langsung positif 

terhadap motivasi 

kerja, artinya 

peningkatan 

emosional berakibat 

pada peningkatan 

motivasi 

6 Iryana Dewi 

Astuti, 

Murwatiningsih, 

Heri Yanto, 

2017 

The Influence of 

Entrepreneurship 

Knowledge, Soft 

Skills and 

Internshipon  

Working 

Readiness(A Case 

Study at SMK 

Karya Bhakti 

Brebes) 

X1: 

Pengetahuan 

Kewirausahaan 

X2: Soft Skill 

X3: Praktik 

Kerja Industri 

Ada pengaruh 

positif dan 

signifikan antara 

pengetahuan 

kewirausahaan, soft 

skill, dan praktik 

kerja lapangan 

terhadap kesiapan 

kerja untuk siswa 

kelas XII SMK 

Karya Bhakti 

Brebes. 

7 Adi Afriadi, Sri 

Ulfa Sentosa, 

Marwan, 2018 

The Analysis of 

Vocational 

Students’ Work 

Readiness in 

Pariaman and 

Padang Pariaman   

X1: Motivasi Motivasi untuk 

bekerja memiliki 

dampak yang positif 

dan signifikan pada 

kesiapan kerja siswa 

8 Lindiwe 

Masole, Gideon 

Van Dyk, 2016 

Factors 

influencing work 

readiness of 

graduates: An 

exploratory study 

X1: Kecerdasan 

Emosional 

X2: Modal 

Psikologi 

Kecerdasan 

emosional (EI) dan 

modal psikologi 

(PsyCap) 

berpengaruh 

terhadap kesiapan 

kerja 

9 Debita Ade 

Fadillah 

Harahap, Ella 

Jauvani Sagala, 

2019 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional 

Terhadap 

Kesiapan Kerja 

X1: Kecerdasan 

Emosional 

Terdapat pengaruh 

sebesar 27% antara 

kecerdasan 

emosional terhadap 

kesiapan kerja pada 
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No. Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

Pada Mahasiswa 

Paramedic 

mahasiswa D3 

Keperawatan 

STIKes Aisyiyah 

Bandung. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

dengan 

meningkatnya 

kecerdasan 

emosional akan 

meningkatkan 

kesiapan kerja. 

10 Ida Royani, 

2015 

Peran Motivasi 

Kerja Dalam 

Memediasi 

Pengaruh Praktik 

Kerja Industri dan 

Prestasi 

Akademik 

Terhadap 

Kesiapan Kerja 

Studi Kasus Pada 

Siswa Kelas XI 

Akuntansi Di 

SMK Palebon 

Semarang Tahun 

2014/2015 

X1: Praktik 

Kerja Industri 

X2: Prestasi 

Akademik 

Z: Motivasi 

Kerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan ada 

pengaruh positif dan 

signifikan praktik 

kerja industri 

terhadap kesiapan 

kerja, ada pengaruh 

positif dan 

signifikan motivasi 

kerja terhadap 

kesiapan kerja, 

motivasi kerja 

secara signifikan 

menjadi mediasi 

pengaruh praktik 

kerja industri 

terhadap kesiapan 

kerja. 

11 Aminudin, 2013 Pengaruh 

Kedisiplinan, 

Kemampuan 

Komunikasi 

Interpersonal dan 

Kecerdasan 

Emosional 

Terhadap 

Kesiapan Kerja 

Siswa Kelas XI 

Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik 

SMKN 1 Sedayu 

X1: 

Kedisiplinan 

X2: 

Kemampuan 

Komunikasi 

Interpersonal 

X3: Kecerdasan 

Emosional 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara 

kecerdasan 

emosional terhadap 

kesiapan kerja 

sebesar 52,4%. 

12 Ilias 

Kapareliotis, 

Internship and 

employability 

X1: Magang 

X2: Prospek 

Dengan adanya 

magang akan 
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No. Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

Katerina 

Voutsina and 

Athanasios 

Patsiotis 

prospects: 

assessing 

student’s 

Internship and 

employability 

work readiness 

Kemampuan 

Kerja 

meningkatkan 

kesiapan dalam 

memasuki pasar 

kerja 

13 Ika Yulianti & 

M. Khafid, 

2015 

Pengaruh 

Pengalaman 

Praktik Kerja 

Industri, Motivasi 

Memasuki Dunia 

Kerja, Dan 

Kemampuan Soft 

Skills Terhadap 

Tingkat Kesiapan 

Kerja Siswa 

Kelas XII 

Kompetensi 

Keahlian 

Akuntansi Di 

SMK Negeri 2 

Semarang Tahun 

Ajaran 2014/2015 

X1: Praktik 

Kerja Industri 

X2: Motivasi 

Memasuki 

Dunia Kerja 

X3: 

Kemampuan 

Soft Skill 

Ada pengaruh 

pengalaman praktik 

kerja industri 

terhadap tingkat 

kesiapan kerja 

sebesar 18,40%,  

Ada pengaruh 

motivasi memasuki 

dunia kerja terhadap 

tingkat kesiapan 

kerja sebesar 

10,43%, 

14 Arum Kartika 

Wulandari & 

Sucihatiningsih 

Dian Wisika 

Prajanti, 2017 

Pengaruh Praktik 

Kerja Lapangan, 

Bimbingan Karir, 

Dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kesiapan Kerja 

Siswa Kelas XII 

Smk Negeri 1 

Karanganyar Di 

Kabupaten 

Kebumen 

X1: Praktik 

Kerja Lapangan 

X2: Bimbingan 

Karir 

X3: Motivasi 

Kerja 

Hasil penelitian 

secara statistik 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

praktik kerja 

lapangan terhadap 

kesiapan kerja 

sebesar 4,28%, 

bimbingan karir 

terhadap kesiapan 

kerja sebesar 

12,96%, dan 

motivasi kerja 

terhadap kesiapan 

kerja sebesar 

12,60% 
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No. Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

15 Pujianto & 

Sandy Arief, 

2017 

Pengaruh 

Pengalaman on 

the Job Training 

Dan Motivasi 

Memasuki Dunia 

Kerja Terhadap 

Kesiapan Kerja 

Siswa 

X1: On The Job 

Training 

X2: Motivasi 

Memasuki 

Dunia Kerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengalaman OJT 

dan motivasi 

memasuki dunia 

kerja berpengaruh 

positif dan 

signifikan secara 

simultan terhadap 

kesiapan kerja 

sebesar 61,8%, 

pengalaman OJT 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kesiapan 

kerja sebesar 

59,91%, dan 

motivasi memasuki 

dunia kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kesiapan 

kerja sebesar 6,92% 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kesiapan kerja memang 

penting bagi siswa SMK. Banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja siswa 

sehingga masih ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh siswa agar dapat 

bersaing dengan para pencari kerja yang lain. Kesiapan kerja dapat ditingkatkan 

melalui praktik kerja industri, kecerdasan emosional, dan motivasi kerja. 

 

2.4. Kerangka Berpikir 

2.4.1. Pengaruh Praktik Kerja Industri Terhadap Kesiapan Kerja 

Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kesiapan kerja. Pengalaman kerja didapatkan siswa melalui pelaksanaan Praktik 
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Kerja Industri (Prakerin) pada siswa SMK yang diselenggarakan sekolah melalui 

kerjasama dengan DU/DI. Pengalaman selama prakerin akan mempengaruhi 

sikapnya dalam menentukan karir setamat SMK.  

Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa tingkah laku manusia itu 

dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau penguatan (reinforcement) dari 

lingkungan. Dalam aliran behaviorisme ini dijelaskan bahwa kerangka kerja dari 

teori pendidikan adalah empirisme. Pengalaman praktik kerja industri akan 

membentuk pengalaman secara empiris atau nyata di lapangan. Praktik kerja 

industri yang dipersiapkan dengan baik oleh guru maupun siswa dan dipraktikkan 

dengan baik di tempat prakerin maka akan memberikan manfaat pengalaman yang 

berarti bagi siswa untuk menumbuhkan kesiapan kerja yang mantap. Sebaliknya, 

jika selama prakerin siswa kurang maksimal dalam melaksanakan prakerin, maka 

siswa dalam mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja pun kurang maksimal. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusliyanto (2019) praktik kerja 

industri (Prakerin) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja 

sebesar 8,01%. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Damestuti (2017). Menurut penelitian Damestuti (2017), ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara pengalaman praktik kerja industri terhadap kesiapan 

kerja sebesar 18,06%. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman yang diperoleh 

dari prakerin akan meningkatkan kesiapan kerja. 

 

2.4.2. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kesiapan Kerja 

Slameto (2013) menjelaskan bahwa kondisi emosional merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja. Sedangkan menurut Goleman 
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(2010) menyatakan bahwa kecerdasan emosional sangat menentukan keberhasilan 

seseorang dalam dunia kerja, sedangkan IQ hanya menempati urutan ke-2 setelah 

EQ. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu 

mengendalikan emosinya sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pada fungsi 

kerjanya. 

Teori konvergensi merupakan gabungan teori empirisme dan nativisme. 

Perkembangan seseorang individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan 

lingkungan/pengalaman. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan yang 

sebagian besar diperoleh dari pengalaman meskipun sebagian berasal dari potensi 

biologis.  

Siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu 

menghadapi tantangan di dunia kerja sehingga memiliki tingkat kesiapan kerja 

yang baik pula, karena dalam dunia kerja tidak selamanya kita bekerja sendiri 

dalam menyelesaikan pekerjaan, kita dituntut untuk dapat bekerja sama dengan 

tim dan menghadapi banyak karakter orang yang berbeda-beda. Kecerdasan 

emosional diperlukan untuk menghadapi tantangan, ketidakpastian, dan konflik di 

dunia kerja. Sehingga, dapat dipahami bahwa siswa dengan kecerdasan emosional 

yang baik akan mengakibatkan kesiapan kerja yang baik pula.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2018) menunjukkan 

bahwa kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Penelitian 

yang sama juga dilakukan oleh Prasetio (2017) yang menunjukkan bahwa ada 

pengaruh postif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kesiapan kerja. Hal 
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ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kecerdasan emosional akan 

meningkatkan kesiapan kerja. 

 

2.4.3. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kesiapan Kerja 

Salah satu faktor terpenting dalam kesiapan kerja menurut Sukardi (1993) 

yaitu motivasi. Motivasi kerja sangat dibutuhkan bagi seseorang terutama dalam 

mempersiapkan diri untuk bekerja. Menurut Anoraga (2015) motivasi kerja adalah 

sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja dan menentukan arah 

perbuatan sesuai tujuan yang hendak dicapai. Motivasi dibutuhkan untuk 

menjelaskan dan mengontrol tingkah laku serta mendorong timbulnya perbuatan, 

sebagai pengarah, dan sebagai penggerak. 

Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa tingkah laku manusia itu 

dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau penguatan (reinforcement) dari 

lingkungan. Dalam aliran behaviorisme ini terdapat faktor lain yang sangat 

penting yaitu reinforcement (penguatan), yaitu penguatan disini bisa berasal dari 

dalam diri manusia berupa motivasi pada diri sendiri. Siswa yang memiliki 

motivasi kerja akan lebih tertarik untuk bekerja. Kerana melihat adanya desakan 

dari lingkungan sekitar baik dari lingkungan keluarga, sekolah maupun 

masyarakat, sehingga akan mendorong siswa untuk memasuki dunia kerja dengan 

harapan memperoleh masa depan yang lebih baik dan untuk memenuhi 

kebutuhannya secara mandiri serta adanya keinginan untuk bekerja sesuai dengan 

kemauan dan kemampuan yang ia miliki. Dengan ketertarikan siswa tersebut 

maka siswa akan mendapatkan semangat atau dorongan kerja dan mengarahkan 

perilaku untuk mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 
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yang diharapkan, dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki motivasi kerja yang 

tinggi akan lebih siap bekerja daripada siswa yang memiliki motivasi kerja yang 

rendah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Royani (2015) yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kesiapan kerja. Penelitian yang sama 

juga dilakukan oleh Widiyati & Setiyani (2016) yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa motivasi kerja yang 

tinggi akan membuat siswa lebih termotivasi untuk meningkatkan kesiapan 

kerjanya. Tingkat motivasi yang tinggi akan berpengaruh tarhadap pencapaian 

kesiapan kerja yang tinggi pula. 

 

2.4.4. Pengaruh Praktik Kerja Industri Terhadap Motivasi Kerja 

Pengalaman secara tidak langsung akan mempengaruhi motivasi kerja 

siswa. Pengalaman ini adalah praktik kerja industri (Prakerin), siswa yang 

memiliki pengalaman prakerin yang baik akan termotivasi untuk memasuki dunia 

kerja. Menurut Eysenck dalam Djaali (2013) menjelaskan bahwa fungsi motivasi 

yaitu menjelaskan arah perbuatan dan mengontrol tingkah laku untuk mencapai 

tujuan. Menjelaskan tingkah laku diartikan sebagai alasan seseorang melakukan 

pekerjaan dengan rajin dan tekun. 

Hal tersebut selaras dengan teori belajar behavioristik yang menjelaskan 

bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau 

penguatan (reinforcement) dari lingkungan. Dalam aliran behaviorisme ini 

dijelaskan bahwa kerangka kerja dari teori pendidikan adalah empirisme. 
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Pengalaman praktik kerja industri akan membentuk pengalaman secara empiris 

atau nyata di lapangan. Dengan kata lain, teori behavioristik ini memfokuskan 

pada tujuan, tingkat pengetahuan dan penguatan. Pengalaman dapat diperoleh 

melalui pendidikan dan pelatihan. Sehingga dari pengalaman praktik kerja industri 

yang diperoleh siswa saat sekolah akan menimbulkan motivasi dalam bekerja. 

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wasis (2016) 

yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

pengalaman praktik kerja industri terhadap motivasi kerja. Penelitian yang sama 

juga dilakukan oleh Royani (2015) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh 

praktik kerja industri terhadap motivasi kerja. Dengan adanya pengalaman kerja 

yang memadai, maka akan meningkatkan motivasi siswa dalam memasuki dunia 

kerja. 

 

2.4.5. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Motivasi Kerja 

Menurut Goleman (2010), kecerdasan emosi atau emotional intelligence 

adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengenali, mengendalikan, dan 

memotivasi diri sendiri, dan orang lain serta membina hubungan baik dengan 

orang lain dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dengan kecerdasan emosional 

yang tinggi seseorang dapat memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan suatu 

tindakan guna mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. 

Teori konvergensi merupakan gabungan teori empirisme dan nativisme. 

Perkembangan seseorang individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan 

lingkungan/pengalaman. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan yang 

sebagian besar diperoleh dari pengalaman meskipun sebagian berasal dari potensi 
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biologis. Seseorang dikatakan memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi 

apabila memiliki motivasi terhadap diri sendiri. Motivasi yang dimaksud adalah 

menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut kita 

menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif, dan bertindak sangat efektif 

serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Meningkatnya kecerdasan 

emosional akan mengakibatkan peningkatan motivasi kerja. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Biswan (2019) yang 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh langsung positif terhadap 

motivasi kerja.  Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nisa (2018) yang 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi kerja.  

 

2.4.6. Pengaruh Praktik Kerja Industri Melalui Motivasi Kerja Terhadap 

Kesiapan Kerja  

  Para psikolog behavioristik berpendapat, bahwa tingkah laku manusia itu 

dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau penguatan (reinforcement) dari 

lingkungan. Dalam aliran behaviorisme ini dijelaskan bahwa kerangka kerja dari 

teori pendidikan adalah empirisme Pengalaman mengenai praktik kerja industri 

disini merupakan praktik kerja secara nyata dan siswa mengalami pengalaman 

prakerin secara empiris atau nyata di lapangan. Dimana pengalaman kerja 

merupakan salah satu faktor yang membentuk kesiapan kerja siswa. 

  Dalam aliran behaviorisme ini terdapat faktor lain yang sangat penting 

yaitu reinforcement (penguatan), yaitu penguatan disini bisa berasal dari dalam 

diri manusia berupa motivasi pada diri sendiri. Keyakinan dari dalam diri tersebut 
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berupa motivasi kerja dari setiap individu. Sehingga untuk mendapatkan kesiapan 

kerja yang tinggi, selain pengaruh dari pengalaman praktik kerja industri 

(Prakerin) juga harus dimunculkan motivasi kerja. Keberadaan motivasi kerja 

sangat penting, karena dapat memberikan dorongan atau semangat kerja kepada 

siswa untuk mengarahkan perilakunya dalam mencapai kesiapan kerja yang 

tinggi. Sehingga motivasi kerja dapat membekali siswa untuk menghadapi 

tantangan persaingan global. Secara tidak langsung memberikan hubungan antara 

motivasi kerja dan kesiapan kerja. 

 

2.4.7. Pengaruh Kecerdasan Emosional Melalui Motivasi Kerja Terhadap 

Kesiapan Kerja  

Menurut Goleman (2010), kecerdasan emosi atau emotional intelligence 

adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengenali, mengendalikan, dan 

memotivasi diri sendiri, dan orang lain serta membina hubungan baik dengan 

orang lain dalam kehidupan pribadi dan sosial. Salah satu ciri-ciri seseorang yang 

memiliki kecerdasan emosional yaitu mampu memotivasi diri sendiri. Memotivasi 

diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengukur emosi merupakan alat 

untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan sangat penting untuk 

memotivasi diri serta mengendalikan diri.  

Hal ini relevan dengan teori konvergensi yang menyatakan bahwa 

perkembangan tingkah laku dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan 

lingkungan/pengalaman. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa adanya 

pengalaman. Demikian pula sebaliknya, pengalaman tanpa faktor pembawaan 

tidak mampu mengembangkan manusia sesuai harapan. Karena kecerdasan 
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emosional merupakan kemampuan yang sebagian besar diperoleh dari 

pengalaman meskipun sebagian berasal dari faktor biologis atau pembawaan. 

Selain teori konvergensi, hipotesis ini juga dipayungi oleh teori belajar 

behavioristik. Dalam teori behavioristik, tingkah laku manusia dikendalikan oleh 

ganjaran (reward) atau penguatan (reinforcement) dari lingkungan. Penguatan 

(reinforcement) tersebut berasal dari dalam diri berupa motivasi diri sendiri. 

Motivasi yang dimaksud yaitu motivasi kerja. Keberadaan motivasi kerja sangat 

penting, agar dapat memberikan semangat atau dorongan kerja kepada siswa 

untuk mengarahkan perilaku guna mencapai kesiapan kerja yang tinggi. 

Motivasi kerja menurut Anoraga (2015) adalah sesuatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja dan menentukan arah perbuatan sesuai tujuan yang 

hendak dicapai. Hal itu selaras dengan yang disampaikan oleh Alfan (2014) 

bahwa motivasi kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan semangat atau 

dorongan kerja dan mengarahkan perilaku untuk mampu bekerja secara efektif 

dan bersinergi dengan segala daya guna mencapai tujuan. 

Kecerdasan emosional dan motivasi kerja merupakan dua faktor yang 

mempengaruhi kesiapan kerja yang berasal dari dalam diri seseorang. Siswa yang 

memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu memotivasi 

dirinya untuk memasuki dunia kerja yang penuh dengan tantangan. Dalam dunia 

kerja tidak selamanya bekerja sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan, namun 

dituntut untuk bekerjasama dengan tim dan menghadapi banyak karakter orang di 

dalamnya. Ketika seseorang memiliki motivasi dalam bekerja, maka akan 

mendorong manusia itu untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 
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melepaskan energi; menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai serta menyeleksi perbuatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Dengan adanya motivasi yang tinggi dari dalam diri siswa, maka akan 

meningkatkan kesiapan kerja siswa, karena siswa memiliki dorongan atau 

semangat kerja yang mengarahkan perilaku siswa untuk mampu bekerja secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Secara tidak 

langsung memberikan suatu hubungan antara motivasi kerja dan kesiapan kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, diduga bahwa praktik kerja industri (Prakerin), 

kecerdasan emosional, melalui motivasi kerja menjadi faktor yang mempengaruhi 

kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMKN 1 

Demak tahun ajaran 2019/2020, dapat diskemakan sebagai berikut: 
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2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, didapatkan hipotesis awal 

sebagai berikut: 

1. H1: Ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri (Prakerin) 

terhadap kesiapan kerja. 

2. H2: Ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap 

kesiapan kerja. 

3. H3: Ada pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kesiapan 

kerja. 

4. H4: Ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri (Prakerin) 

terhadap motivasi kerja. 

5. H5: Ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi kerja. 

6. H6: Ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri (Prakerin) 

melalui motivasi kerja. 

7. H7: Ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional melalui 

motivasi kerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh praktik 

kerja industri (Prakerin) dan kecerdasan emosional terhadap kesiapan kerja 

melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening (studi kasus siswa kelas XII 

akuntansi dan keuangan lembaga SMKN 1 Demak tahun ajaran 2019/2020) 

memperoleh beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri (Prakerin) terhadap 

kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 

1 Demak tahun ajaran 2019/2020 sebesar 3,88%. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kesiapan 

kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 

Demak tahun ajaran 2019/2020 sebesar 17,89%. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kesiapa kerja 

siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak 

tahun ajaran 2019/2020 sebesar 9,86%. 

4. Ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri (Prakerin) terhadap 

motivasi kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 

1 Demak tahun ajaran 2019/2020 sebesar  8,12%. 

5. Ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap motivasi 

kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 

Demak tahun ajaran 2019/2020 sebesar 6,40%. 
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6. Ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri (Prakerin) melalui 

motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi dan 

Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 2019/2020 sebesar 

9,2%. 

7. Ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional melalui motivasi 

kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi dan Keuangan 

Lembaga SMK Negeri 1 Demak tahun ajaran 2019/2020 sebesar 8%. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Kesiapan kerja dapat ditingkatkan melalui penguatan mental dan emosional 

siswa (kemampuan dalam mengelola perasaan). Hal tersebut dapat dilatih 

melalui perilaku jujur, disiplin, dan bertanggungjawab terhadap setiap tindakan 

yang dilakukan baik di kelas maupun di tempat prakerin. Selain itu, perlu 

adanya pengenalan terhadap potensi diri agar siswa lebih percaya diri. 

2. Sebaiknya pihak sekolah menindaklanjuti program praktik kerja industri 

dengan cara menegaskan kembali kepada pihak dunia industri sebagai mitra 

sekolah dalam pelaksanaan praktik kerja industri melalui guru pembimbing 

agar siswanya ditempatkan di tempat prakerin yang sesuai dengan keahliannya. 

Dengan begitu siswa dapat memperoleh manfaat dan pengalaman kerja dari 

praktik kerja industri, sehingga siswa dapat meningkatkan keterampilan dan 

kompetensinya untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus. 
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3. Kecerdasan emosional siswa masih perlu dilatih dan ditingkatkan, karena 

dalam dunia kerja kecerdasan emosional dianggap lebih mampu 

mengendalikan diri dan mampu bekerja dibawah tekanan ketimbang hanya 

mengandalkan kecerdasan intelektual saja. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara, melatih siswa untuk mengenali dirinya sendiri dengan mengenali berbagai 

macam emosi, menumbuhkan rasa percaya diri dari kegagalan dengan 

memberikan motivasi, berlatih untuk tetap tenang dari tekanan yang dihadapi, 

serta membangun komunikasi yang baik dengan teman, guru  maupun 

karyawan di tempat prakerin. 

4. Guru hendaknya lebih intensif lagi dalam memotivasi siswa dan memberikan 

informasi tentang dunia kerja di sela-sela pembelajaran. Selain itu, pihak 

sekolah hendaknya memberikan arahan kepada siswa dengan mengadakan 

seminar tentang persiapan memasuki dunia kerja sehingga siswa akan 

termotivasi untuk bekerja setelah lulus untuk mencukupi kebutuhan keluarga 

dan siswa yakin dengan kemampuan yang dimiliki untuk bekerja.  
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