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SARI 
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Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja Pada Siswa Kelas XII Akuntansi SMK Negeri 
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Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Kusmuryanto, M.Si. dan 
Dosen Pembimbing II Dra. Sri Kustini, M. Si. 67 h.  
 
Kata kunci : Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja dan Praktik Kerja Industri 
 

Lulusan SMK dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, harapannya 
setelah  mereka lulus dapat langsung bekerja. Hal ini sesuai dengan tujuan 
Pendidikan Sistem Ganda, dengan memberi bekal kepada peserta diklat 
diantaranya pelaksanaan  praktek kerja industri yang diharapkan peserta diklat 
siap menghadapi dunia kerja. Meskipun sudah melaksanakan praktek kerja 
industri banyak peserta diklat yang belum siap menghadapi dunia kerja. Setiap 
peserta diklat mempunyai tingkat kesiapan menghadapi dunia kerja yang berbeda 
meskipun seluruh peserta diklat program keahlian akuntansi kelas XII telah 
melaksanakan Praktek Kerja Industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan membuktikan secara empiris tentang: apakah ada pengaruh yang signifikan 
antara praktik kerja industri terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja siswa  
kelas XII Jurusan Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal tahun 2008/2009, dan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh antara praktik kerja industri terhadap 
kesiapan menghadapi dunia kerja siswa  kelas XII Jurusan Akuntansi SMK 
Negeri 2 Tegal tahun 2008/2009. 

Siswa akuntansi kelas XII SMK N 2 Tegal tahun pelajaran 2008/ 2009 
berjumlah 78 siswa. Variabel yang diteliti terdiri dari praktik kerja industri (X) 
sebagai variabel bebas, dan kesiapan menghadapi dunia kerja (Y) sebagai variabel 
terikat. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket. Setelah data terkumpul  
dianalisis secara deskripif presentase dan analisis regresi. 

Berdasarkkan analisis regresi dengan menggunakan SPSS release 15.00 
diperoleh Ŷ = -5.066 + 1.188 X. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.646 yang 
menunjukkan bahwa praktik kerja industri berpengaruh terhadap kesiapan 
menghadapi dunia kerja pada siswa kelas XII SMK N 2 Tegal tahun pelajaran 
2008/ 2009 sebesar 64.6%.  

Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan ada pengaruh yang signifikan 
antara praktik kerja lapangan terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja pada 
siswa kelas XII SMK N 2 Tegal. Untuk meningkatkan kesiapan peserta diklat 
menghadapi dunia kerja hendaknya pihak sekolah lebih sering memberikan 
motivasi, dorongan, dan keterampilan (komputer dan bahasa inggris). Selain itu 
pihak sekolah juga mengarahkan kepada siswanya untuk gemar membaca buku, 
surat kabar maupun referensi yang berkaitan dengan kesiapan menghadapi dunia 
kerja dan hendaknya lebih baik lagi dalam pelaksanaan praktek kerja industri 
sehingga memperoleh pengalaman kerja yang akan bermanfaat ketika peserta 
diklat memasuki dunia kerja.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang 

Pembangunan pendidikan nasional ditujukan untuk mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan bangsa Indonesia khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa sehingga akan menjadi bangsa yang beradap dan dapat bersaing di dunia 

Internasional. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa: 

”Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  
 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut maka seluruh jalur 

jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia harus memiliki konsekwensi yang sama 

yaitu bermuara kepada tujuan pendidikan nasional yang dapat mengembangkan 

sumber daya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan melalui 

berbagai upaya aktif dan proaktif oleh seluruh komponen yang ada secara optimal 

sesuai dengan potensinya dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu dari jenis pendidikan 

nasional formal yang ada  di negara kita. Dalam rangka mewujudkan jenis 

pendidikan nasional di atas tentu harus diimbangi dengan kualitas tamatan agar 

dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki 
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lapangan kerja. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

490/U/1992 bahwa tujuan Sekolah Menengah Kejuruan adalah: 

1) Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan/ 

atau meluaskan pendidikan dasar. 

2) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan 

alam sekitar. 

3) Meningkatkan kamampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

4) Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan 

sikap profesional. 

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan 

kebutuhan, sektor pendidikan menunjuk Sekolah Menengah Kejuruan sebagai 

wahana penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi siswanya. 

Tujuan pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan seperti yang tercantum 

dalam kurikulum SMK edisi 2004 adalah: (1) Menyiapkan siswa untuk memasuki 

lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. (2) Menyiapkan siswa 

agar mampu memilih karir, serta mampu berkompetisi dan mampu 

mengembangkan diri. (3) Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk 

mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun yang akan 

datang. (4) Menyiapkan lulusan agar menjadi warga Negara yang produktif, 

adaptif, dan kreatif.  
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Dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum, pendidikan kejuruan 

memiliki karakteristik yang berbeda. Lembaga pendidikan kejuruan lebih 

menekankan pada usaha mempersiapkan pesarta didik untuk dapat bekerja dalam 

bidang tertentu. Penekanan pada usaha mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

bekerja, tentu berdampak pada perencanaan maupun pelaksanaan sistem 

pendidikan itu sendiri. Karena ada penekanan pada kemampuan “ dimensi kerja”, 

maka proses pendidikan maupun pembelajaran pada pendidikan teknologi dan 

kejuruan tidak bisa hanya bertumpu pada pembelajaran di lingkungan sekolah 

belaka. Menurut Loose dalam Wena (1996:14) lingkungan belajar pendidikan 

kejuruan diklarifikasi menjadi enam jenis yaitu: (1) ruang kelas; (2) bengkel 

sekolah; (3) unit produksi sekolah; (4) fasilitas latihan di sekolah; (5) pusat latihan 

di industri; dan (6) pusat latihan di tempat kerja/ industri. 

Jika dianalisis lebih dalam, pada hakikatnya lingkungan belajar tersebut 

dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu lingkungan belajar di sekolah dan 

lingkungan belajar di luar sekolah. Pemanfaatan lingkungan belajar dalam 

kegiatan proses pendidikan itulah yang disebut dengan program Pendidikan 

Sistem Ganda. Bagi lembaga pendidikan kejuruan, pendidikan sistem ganda 

merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pendidikan. 

Berdasarkan tinjauan dari karakteristik antara dunia sekolah dan dunia 

industri yang berbeda tersebut, peserta didik akan berinteraksi dalam kegiatan 

belajarnya. Sedangkan ditinjau dari prinsip-prinsip belajar secara umum, maka 

proses pembelajaran yang sistem ganda harus mampu memadukan secara 
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sistematis kedua tempat belajar yang berbeda tersebut, sehingga menjadi suatu 

tempat belajar yang saling menunjang. 

Berpijak pada konsep-konsep yang telah dikemukakan tersebut, secara 

jelas pula tampak bahwa sub sistem lembaga sekolah dan sub sistem dunia usaha/ 

dunia industri menjadi bagian integral dari program Pendidikan Sistem Ganda. 

Diharapkan setelah selesai menyelesaikan program di industri, siswa betul-betul 

menguasai suatu ketrampilan kerja tertentu. Dengan kata lain wawasan siswa 

terhadap dunia kerja semakin bertambah baik secara kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. 

Menurut Nolker & Schoenfeldt dalam bukunya Wena (1996:21-22) 

dikatakan bahwa dalam konsep pendidikan sistem ganda bentuk perjumpaan 

antara pendidikan kejuruan dengan dunia kerja terdapat tiga bentuk utama yaitu: 

(1) darmawisata, (2) widyawisata ke pabrik, (3) praktikum. Pada umumnya 

darmawisata ditujukan untuk mengadakan perjumpaan pertama dengan praktik 

kejuruan. Waktunya sangat terbatas, kadang berlangsung hanya beberapa jam 

saja. Kegiatan ini biasanya banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. 

Pada pihak lain, widyawisata bertujuan untuk membawa peserta didik ke industri 

untuk melakukan tugas-tugas terbatas, dan kadang hanya berlangsung beberapa 

jam saja. Kalau darmawisata lebih banyak dimaksudkan untuk memberi orientasi 

mengenai satu cabang industri, widyawisata ke industri berfungsi memberi 

wawasan mengenai realita pabrik atau perusahaan yang komplek, dan waktunya 

bisa lebih lama sehari atau dua hari dari darmawisata. Sedangkan praktikum atau 

sering disebut Praktik Kerja Industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta 
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didik berupa praktik langsung pada dunia kerja yang nyata. Waktu untuk Prakerin 

beranekaragam, ada sekolah yang melakukan Prakerin selama tiga bulan, ada 

yang satu atau dua semester, tergantung dari kebutuhan. 

Berdasarkan konsep pendidikan sistem ganda yang merancang perjumpaan 

antara lembaga sekolah dengan dunia usaha/ dunia industri sebanyak tiga kali 

dengan waktu yang cukup lama, maka diharapkan program  pendidikan sistem 

ganda akan dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan kejuruan yang salah 

satunya adalah membekali lulusan dengan kemampuan kerja yang optimal. 

Sehingga setelah melaksanakan program pendidikan sistem ganda khususnya 

Praktik Kerja Industri diharapkan siswa telah memiliki kesiapan lebih untuk 

memasuki dunia kerja. 

Akan tetapi kenyataan yang ada menunjukkan bahwa harapan untuk 

menciptakan siswa yang siap kerja terutama setelah siswa menyelesaikan program 

di industri yang ditunjukkan dengan kodisi fisik, kebutuhan dan tujuan untuk 

mendapatkan pekerjaan, pengalaman dan keterampilan yang memadai, serta 

keadaan mental dan emosi yang serasi belum dapat tercapai sepenuhnya oleh 

siswa SMK N 2 Tegal. Hal ini ditunjukkan berdasarkan observasi yang telah 

dilaksanakan di SMK N 2 Tegal dengan melihat data output kelulusan siswa serta 

wawancara dengan beberapa orang siswa. 

Kesiapan dalam memasuki dunia kerja dapat ditunjukkan dengan bekal 

pengalaman-pengalaman baik dalam pelajaran maupun pengalaman dari kegiatan 

Praktik Kerja Industri. Pengalaman siswa SMK pada saat magang atau Prakerin 

yang ditunjukkan oleh nilai yang ada dalam sertifikan praktik kerja industri dapat 
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dijadikan salah satu indikator dalam mengukur siap atau tidaknya siswa yang 

bersangkutan untuk memasuki dunia kerja. Sehingga untuk menujukkan kesiapan 

siswa dalam memasuki dunia kerja diharapkan siswa SMK N 2 Tegal 

melaksanakan praktik kerja industri dengan sungguh-sungguh sehingga dapat 

menunjukan nilai yang maksimal.  

Namun pada kenyataan di lapangan berdasarkan hasil data penelusuran 

yang terdapat dalam dokumen sekolah selama 3 tahun berturut – turut terakhir, 

yaitu tahun  2006, 2007, dan 2008 menunjukkan bahwa jumlah siswa lulusan 

program Akuntansi tahun 2006, 2007 dan 2008 di SMK Negeri 2 Tegal, ada 220 

orang siswa. Dari jumlah ini tercatat bahwa siswa yang melanjutkan kuliah 

sebanyak 10 orang siswa, sebagai pegawai swasta sebanyak 79 orang siswa, 

sebagai wiraswasta sebanyak 9 orang siswa, yang belum bekerja sebanyak 106 

orang siswa, dan yang tidak diketahui sebanyak 16 orang siswa. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa lulusan SMK Negeri 2 Tegal 

program keahlian Akuntansi belum mendapat pekerjaan. 

Selain data nilai Prakerin yang menunjukkan belum siapnya siswa dalam 

memasuki dunia kerja, ketidaksiapan siswa juga ditunjukkan dengan sikap mental 

yang ditunjukkan melalui pendapat mereka tentang dunia kerja dan pelaksanaan 

PSG di SMK Negeri 2 Tegal. Observasi awal tentang kesiapan kerja siswa 

dilakukan dengan wawancara kepada 12 siswa kelas XII SMK Negeri 2 Tegal. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 10 siswa masih kurang 

dan belum yakin bahwa dirinya siap untuk memasuki dunia kerja. Dan hanya 2 
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siswa yang menyatakan dirinya telah siap untuk segera bekerja setelah lulus dari 

SMK. 

Pada awalnya pelaksanaan pendidikan sistem ganda yang identik dengan 

kegiatan praktik kerja industri yang juga sering disebut dengan istilah magang 

merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang 

memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan 

program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara 

langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat professional 

tertentu. Berbeda dengan konsep dasar pendidikan sistem ganda, pengalaman 

yang didapat oleh siswa pada saat praktik kerja industri sering tidak sinkron 

dengan program masing-masing. Misalnya: siswa jurusan akuntansi yang praktik 

kerja industri di salah satu dunia usaha/ instansi tertentu setiap hari hanya diberi 

tugas untuk mengurusi surat-surat yang masuk dan keluar sehingga tak sedikitpun 

pengalaman dan ilmu yang berhubungan dengan akuntansi mereka peroleh pada 

saat praktik. Lebih ironisnya ada beberapa praktikan yang tiap harinya diberi 

tugas untuk membantu besih-bersih dan  menyiapkan minuman untuk para 

karyawan yang ada di tempat dia praktik sehingga posisi siswa praktikan tidak 

jauh beda dengan pesuruh perusahaan. 

Kenyataan seperti itulah yang menjadi penyebab ketidaksiapan siswa 

untuk memasuki dunia kerja. Mereka menganggap ilmu mereka belum layak 

dijadikan bekal untuk mencari kerja, sehingga saat ini tidak sedikit siswa SMK 

berpikir untuk terus belajar yaitu dengan bersiap untuk memasuki perguruan 

tinggi agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu, untuk 
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meningkatkan kesiapan siswa dalam memasuki dunia kerja perlu diadakan 

peninjauan kembali tentang pelaksanaan pendidikan sistem ganda yang ada di 

SMK, terutama peninjauan tentang peran dunia usaha/ dunia industri yang terkait 

dan menjadi mitra dari SMK dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda. 

Dilain sisi, hasil observasi yang telah dilakukan di SMK N 2 Tegal 

menunjukan bahwa SMK N 2 Tegal telah melaksanakan pendidikan sesuai 

dengan harapan yaitu dengan menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, dan 

menyediakan fasilitas belajar dengan baik sesuai dengan panduan pelaksanaan 

pendidikan sistem ganda. Sehingga seperti juga yang terjadi di sekolah-sekolah 

lain, SMK N 2 Tegal juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk 

mewujudkan tujuan SMK sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun Undang-

Undang Pendidikan yang ada. 

Dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda, kesiapan dan peran pihak 

sekolah saja tidaklah cukup digunakan untuk mencapai tujuan. Seperti yang 

terjadi di SMK N 2 Tegal, meskipun pihak sekolah secara umum telah 

menyiapkan pembelajaran di sekolah secara maksimal akan tetapi siswa belum 

sesuai harapan, dimana untuk mewujudkan tujuan SMK seperti yang telah 

direncanakan semangat dan dukungan dari para siswa juga sangat diharapkan. 

Siswa SMK harus sadar bahwa mereka berbeda dengan siswa dari sekolah 

menengah lainnya. Mereka harus lebih siap dan berani untuk langsung terjun ke 

dunia kerja, dan hal itu butuh persiapan dan keberanian dari sekarang. Dan untuk 

mewujudkan semua itu peran serta yang maksimal dari praktik kerja industri 

dalam pelaksanaan  pendidikan sistem ganda sangat dibutuhkan. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran serta dari 

praktek kerja industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda akan 

berpengaruh terhadap kesiapan siswa SMK dalam memasuki dunia kerja. 

Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul: 

”Pengaruh Praktik Kerja Industri (Prakerin) terhadap Kesiapan Menghadapi 

Dunia Kerja pada Siswa Kelas XII Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal Tahun 

2008/2009” 

 

1.2.  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara praktik kerja industri (Prakerin) 

terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja siswa  kelas XII Jurusan Akuntansi 

SMK Negeri 2 Tegal? 

2. Seberapa besar pengaruh antara praktek kerja industri terhadap kesiapan 

menghadapi dunia kerja siswa  kelas XII Jurusan Akuntansi SMK Negeri 2 

Tegal? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara praktek kerja 

industri terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja siswa  kelas XII Jurusan 

Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal tahun 2008/2009 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara praktek kerja industri 

terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja siswa  kelas XII Jurusan Akuntansi 

SMK Negeri 2 Tegal tahun 2008/2009 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini memiliki 

kegunaan: 

1. Manfaat Teoritis: 

 Semoga penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan dapat 

dijadikan referensi bagi para pembaca dan peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi siswa, sebagai motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran sistem 

ganda khususnya dalam pelaksanaan praktik kerja industri. 

b. Bagi guru dan pihak sekolah, sebagai wacana untuk meningkatkan hubungan 

kerja sama dengan masyarakat khususnya dunia usaha/ dunia industri agar 

tujuan pendidikan dapat tercapai. Dan sebagai alat ukur bagi pihak sekolah 

untuk mengetahui seberapa besar peran praktik kerja industri dalam 

pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan. 

c. Bagi Institusi Pasangan, sebagai wacana untuk meningkatkan kerja sama 

dengan pihak sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1. Karakteristik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

2.1.1. Definisi Pendidikan Kejuruan 

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

bertujuan membekali perserta didik dengan seperangkat pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Jadi tidak benar kalau ada 

pendapat yang menganggap bahwa pendidikan kejuruan hanya mementingkan 

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

tersebut diusahakan ada keseimbangan sehingga peserta didik betul-betul menjadi 

insane yang komprehensif. 

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2003 tentang 

pendidikan kejuruan, vokasi dan profesi disebutkan:  

“Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan 
peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”.  

 
Sedangkan dalam Undang-Undang RI No.2 Th.1989 tentang sistem 

pendidikan nasional disebutkan bahwa: 

“Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta 
didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”.  
 

Dalam hal ini penekanan pendidikan kejuruan ada pada lulusannya yang 

dapat dan mampu bekerja pada bidang pekerjaan tertentu sesuai jurusannya. 

Menurut Sukamto dalam Wena (1996:2), pendidikan kejuruan adalah 

program pendidikan diberbagai jenjang yang bertujuan untuk membantu anak 
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didik mengembangkan potensinya kearah suatu pekerjaan atau karir. Dalam 

pengertian ini, fokus utama pendidikan kejuruan adalah mengembangkan potensi 

yang ada pada diri siswa agar dapat memasuki lapangan kerja. Sedangkan 

Thomson dalam Wena (1996:2) mengartikan pendidikan kejuruan adalah 

seperangkat program pendidikan yang membantu manusia dalam 

mengembangkan pekerjaan dan karir. Jadi dalam hal ini kegiatan pendidikan 

kejuruan lebih menekankan pada pengembangan karir. 

Dari beberapa definisi pendidikan kejuruan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan kejuruan memiliki beberapa komponen yaitu: 1) Pendidikan 

kejuruan bertujuan untuk membekali peserta didik dengan seperangkat 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. 2) Pendidikan kejuruan bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik. 3) Pendidikan kejuruan bertujuan 

mempersiapkan peserta didik untuk mampu memasuki lapangan kerja, dapat 

mengembangkan diri dalam pekerjaan dan menjadi tenaga profesional.    

2.1.2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kejuruan 

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Tahun 2003 tentang 

pendidikan kejuruan, vokasi dan profesi disebutkan bahwa pendidikan kejuruan 

bertujuan untuk: 

a. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berperasaan 

halus, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis dalam sikap dan 

perilaku serta memahami sistem ketatanegaraan demokratis, memiliki tanggung 

jawab sosial, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak 
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asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, memilki integritas dan taat 

kepada hukum termasuk kesadaran membayar pajak dan sikap antikorupsi, serta 

tidak tercabut dari akar budaya Indonesia. 

b. Membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan 

fisik, yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki sikap 

wirausaha untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa. 

c. Memberi bekal kompetensi keahlian kepada peserta didik untuk bekerja dalam 

bidang tertentu. 

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Tahun 2003 tentang 

pendidikan kejuruan, vokasi dan profesi disebutkan bahwa pendidikan kejuruan 

berfungsi untuk: 

a. Menyiapkan peserta didik menjadi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 

tujuan pendidikan kejuruan. 

b. Menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri 

atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia kerja sebagai tenaga kerja 

tingkat menengah. 

c. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet, dan gigih dalam 

berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap 

professional dalam bidang keahlian yang diminati. 

d. Menyiapkan peserta didik untuk mampu mengembangkan diri secara 

berkelanjutan. 

Pendidikan kejuruan bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mampu 

memasuki lapangan kerja, dapat mengembangkan diri dalam pekerjaan dan dapat 
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menjadi tenaga kerja yang profesional. Dengan demikian para peserta didik 

diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan-pengetahuan dasar yang telah 

dipelajari beradaptasi dengan segera terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. 

2.1.3. Jenis-Jenis Pendidikan Kejuruan 

Menurut kurikulum SMK edisi 1986 pendidikan menengah kejuruan 

terdapat 6 (enam) kelompok pendidikan kejuruan, yaitu: 

a. Kelompok Pertanian & Kehutanan 

b. Kelompok Rekayasa 

c. Kelompok Kesehatan dan Masyarakat 

d. Kelompok Kerumah Tanggaan 

e. Kelompok Budaya 

Sedangkan berdasarkan Kurikulum SMK edisi 1991/1994 pengelompokan 

jurusan mengalami perkembangan menjadi: 

a. Kelompok Pertanian & Kehutanan 

b. Kelompok Teknologi dan Industri 

c. Kelompok Bisnis dan Manajemen 

d. Kelompok Kesejarteraan Masyarakat 

e. Kelompok Pariwisata 

f. Kelompok Seni dan Kerajinan 

Objek dari penelitian ini yaitu siswa kelas XII jurusan akuntansi SMK 

Negeri 2 Tegal. Berdasarkan jenis pendidikan kejuruan, objek penelitian ini 

termasuk dalam kelompok bisnis dan manajemen.  
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2.2. Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

2.2.1.  Definisi Pendidikan Sistem Ganda 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

323/U/1997 pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan sistem ganda adalah suatu 

bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara 

sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan 

program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara 

langsung di dunia kerja serta terarah untuk mencapai tingkat keahlian professional 

tertentu. 

Menurut Anwar dalam kutipan Annisa (2006:22) pendidikan sistem ganda 

merupakan suatu proses pendidikan pada sekolah dengan program penguasaan 

keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara langsung pada dunia 

kerja secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

Dalam pendidikan sistem ganda diharapkan ada keserasian antara mutu dan 

kemampuan yang dimiliki lulusan dengan tuntutan dunia kerja yang dalam 

pelaksanaannya sangat diharapkan ada hubungan/ kerjasama antara sekolah 

dengan dunia usaha/ dunia industri yang sesuai dengan bidang yang diminati oleh 

siswa. pendidikan sistem ganda adalah suatu cara menyelenggarakan pendidikan 

dan  pelatihan kejuruan, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan yang 

memadukan kegiatan belajar di sekolah dan kegiatan belajar melalui bekerja 

secara langsung pada bidang serta suasana yang sesungguhnya dan relevan di 

dunia kerja. 
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan sistem ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

profesional yang dilakukan berdasarkan program pendidikan di sekolah dan 

program pendidikan di dunia kerja yang sesuai dengan bidang keahlian yang 

diminati oleh siswa tertentu.  

2.2.2.  Tujuan Pendidikan Sistem Ganda 

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan pendidikan sistem ganda adalah untuk 

meningkatkan keterampilan dan potensi-potensi para peserta didik. Lulusan 

Sekolah Menengah Kejuruan yang berkualitas akan tercermin dalam kemampuan 

atau ketrampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/ dunia industri. 

Menurut Soewarni dan Sulaiman dalam Wena (1996: 78) menyebutkan 

bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan sistem ganda adalah: 

a. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan 

tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan kerja. 

b. Memperkokoh Link and Match antara sekolah dan dunia kerja. 

c. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang 

berkualitas dan professional. 

d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan. 
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2.2.3. Komponen Pendidikan Sistem Ganda 

Guna memahami lebih dalam terhadap konsep pendidikan sistem ganda, 

Wena (1996:17-18) mengemukakan kesimpulan bahwa pendidikan sistem ganda 

dibagi menjadi beberapa komponen antara lain: 

a. Kelembagaan 

Kelembagaan pendidikan sistem ganda terdiri dari dua sub sistem yaitu 

sub sistem pendidikan di sekolah dan sub sistem pendidikan di industri. Lembaga 

sekolah kejuruan sebagai salah satu sub sistem dari pendidikan sistem ganda 

memang secara khusus dirancang sebagai tempat belajar. Tetapi lembaga industri 

sebagai bagian dari sistem ganda tidak secara khusus dirancang sebagai tempat 

belajar tetapi dapat digunakan sebagai tempat belajar praktik secara maksimal 

oleh siswa, maka seyogyanya pihak industri mampu memerankan fungsi 

kependidikan.                                                   

b. Kurikulum 

Kurikulum di sekolah dirancang secara koprehensif, yang meliputi semua 

kegiatan belajar. Dengan demikian pengembangan kurikulum sekolah didasari 

atas aspek-aspek psikologis karakteristik siswa. Sedangkan kurikulum yang ada di 

industri hanya berupa tuntutan praktik bagi para siswa sehingga siswa tahu secara 

jelas apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. 

c. Materi pembelajaran 

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

sedangkan materi industri lebih ditekankan pada praktik kerja tetapi berkaitan 

dengan teori-teori yang dipelajari di sekolah. Dengan demikian sekolah harus 
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mampu menggunakan dunia kerja sebagai pijakan dalam perencanaan kurikulum. 

Sehingga ada kaitanya dengan apa yang di ajarkan di sekolah dengan apa yang 

dipelajari di industri. 

d. Strategi mengajar 

Kegiatan mengajar di sekolah lebih sistematis Karena pembelajaran telah 

disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah teori pembelajar. Sedangkan 

pembelajaran industri lebih menekankan pada proses belajar mengajar 

ketrampilan kerja tertentu. Dalam hal ini karakteristik bidang studi yang dipelajari 

siswa di industri. Agar kegiatan belajar praktik siswa industri dapat mencapai 

tujuan, maka strategi pembelajaran praktik harus disusun dan dikembangkan 

dengan tetap berpijak pada karakteristik siswa dan ketersediaan sumber belajar 

industri. Dengan kata lain harus dikembangkan desain pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan industri. 

e. Kegiatan industri 

Kegiatan industri dalam konsep pendidikan sistem ganda lebih bersifat 

usaha produksi barang, tetapi dibarengi dengan usaha belajar mengajar di tempat, 

atau belajar melalui pengalaman praktik langsung. Situasi dan kondisi yang 

demikian menuntut perlu adanya perencanaan usaha belajar yang sistematis agar 

kegiatan belajar praktik di industri tidak mengganggu kelancaran produksi barang, 

dan biila mungkin usaha belajar  siswa di industri dapat meningkatkan kegiatan 

produksi barang. 
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f. Kegiatan belajar di industri 

Kegiatan belajar di industri bersifat dalam situasi dunia nyata, sedangkan 

belajar di sekolah berupa belajar pada situasi sekolah yang terkendali. Agar proses 

belajar pada situasi dunia kerja yang nyata dapat mencapai hasil secara optimal, 

tentu keterkaitan pembelajaran di sekolah dengan apa yang akan dipelajari di 

industri harus betul-betul diperhatikan. 

g. Dunia industri dan sekolah 

Dalam pendidikan sistem ganda, industri merupakan dunia orang dewasa, 

sedangkan sekolah merupakan dunia remaja. Kondisi dan situasi yang demikian 

jangan sampai mengganggu proses belajar siswa di industri. Oleh karena itu 

pengendalian secara psikologis situasi ligkungan perlu dilakukan agar siswa dapat 

beradaptasi dengan mudah pada lingkungan belajar yang berbeda. 

h. Kepentingan 

Dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda di industri terjadi konflik 

tujuan kepentingan produksi (prinsip ekonomi) dan kepentingan latihan (prinsip 

pendidikan), sedangkan sekolah prinsip pendidikan merupakan satu-satunya 

faktor determinannya. Penataan yang sistematis perlu dilakukan pada produksi 

dan kepentingan latihan/ praktik tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. 

i. Pengajar 

Di sekolah, gurulah yang bertanggung jawab terhadap program 

pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan sistem ganda, sedangkan di industri 

pembelajaran praktik sepenuhnya menjadi tanggung jawab intruktur. Sebagai 

tenaga pengajar praktik seyogyanga instruktur memahami dan mampu 
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mempraktikan metode-metode pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran praktik 

di industri. Dengan demikian pembelajaran praktik kerja industri betul-betul dapat 

meningkatkan kualitas kemampuan kerja siswa. 

j. Tempat belajar 

Belajar di sekolah sebagian besar dilakukan pada ruang kelas, sedangkan 

belajar di industri hampir seluruhnya dilakukan di bengkel tempat kerja. Adanya 

perbedaan tempat belajar ini tentu pula akan mempengaruhi situasi pembelajaran. 

Oleh karena itu keterkaitan yang selaras dan serasi antara kedua tempat belajar 

tersebut seharusnya diciptakan. Dengan demikian proses belajar siswa pada kedua 

tempat belajar tersebut, dapat dilakukan secara optimal. 

 

2.3. Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja 

2.3.1. Definisi Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja 

Simanjuntak dalam Wena (1996:121) proses penyiapan tenaga kerja pada 

dasarnya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, jalur latihan kerja, dan 

jalur pemantapan dalam pengalaman lapangan kerja, sehingga jelas terlihat bahwa 

perencanaan tenaga kerja merupakan bagian integral dari perencanaan 

pembangunan dan sekaligus mencakup perencanaan pendidikan. Kepmen RI, 

1997 menyatakan kerjasama SMK dengan dunia usaha terutama bertujuan untuk 

meningkatkan kesesuaian program SMK dengan kebutuhan dunia kerja yang 

diusahakan dengan asas saling menguntungkan. 

Menurut Djaali dalam Riyanto (1995:65) kesiapan kerja adalah suatu titik 

kematangan individu untuk dapat menerima dan mempraktikan tingkah laku dan 
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aktivitas-aktivitas tertentu guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum masa 

ini dilewati, tingkah laku tersebut tidak dapat dimiliki walaupun melalui latihan 

yang intensif dan bermutu. Seseorang baru dapat mengerjakan sesuatu apabila di 

dalam dirinya sudah terdapat kesiapan untuk dapat mengerjakannya. Sesuai 

dengan kenyataan adanya karakteristik individu maka pola pembentukan kesiapan 

berbeda-beda pula dalam diri masing-masing individu. 

2.3.2. Komponen-Komponen Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja 

Bekal yang diperlukan oleh seorang dalam bekerja adalah ilmu 

pengetahuan dalam bidang profesinya, keterampilan, mental, sikap, serta 

integritas diri. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan yang lain, sikap diri yang 

positif, kesehatan dan kebugaran fisik yang prima, agar dapat menjalankan tugas-

tugas profesinya dengan baik. 

1. Ilmu pengetahuan 

Seorang profesional harus mempunyai ilmu dan pengetahuan, baik yang 

spesifik maupun yang umum. Pengetahuan dan ilmu ini tidak cukup diperoleh dari 

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

Semakin banyak pengetahuan yang diketahuinya, maka semakin luas wawasan 

yang dimilikinya.  

2. Keterampilan 

Pengetahuan saja tidak cukup karena hal tersebut berupa pengetahuan 

teoritis untuk itu perlu dipraktekkan dalam segala kesempatan terutama pada 

waktu menjalankan tugas kerja, yang akan menjadi pengalaman. Ilmu dan 
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pengetahuan ditambah dengan pengalaman akan menjadi keterampilan untuk 

mempraktekkan pengetahuan. 

3. Mental dan sikap 

Dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan, tidak cukup keterampilan saja 

yang dikembangkan, tetapi harus dibarengi dengan perkembangan dalam 

menerapkan mental dan sikap seorang profesional. Mental adalah suatu 

perwujudan dari sikap batin seseorang yang akan mendorong tingkah lakunya 

dalam menghadapi kenyataan, misalnya sikap berani, tahan uji, dan lain-lain. 

4.  Integritas 

Seorang bertindak dan melakukan tugas-tugasnya secara benar 

berdasarkan kesadaran akan kehormatan dan penghargaan pada orang lain. 

Memahami apa yang benar untuk dilakukan secara nyata mengerjakannya berarti 

memiliki integritas. Integritas adalah suatu kualitas yang membuat orang percaya 

pada anda. Kepercayaan adalah suatu dasar hubungan yang kuat. Tanpa ada 

kepercayaan tidak akan ada suatu hubungan dan sudah pasti tidak akan berjalan 

(Suparno, 2005:70-72). 

Menurut pendapat God yang dikutip oleh Sukirin (1975) dalam skripsi 

Istirochah (2004), kesiapan terhadap sesuatu akan terbentuk jika tercapai 

perpaduan antara tiga faktor yaitu : 

1. Tingkat kematangan 

Tingkat kematangan adalah suatu saat dalam perkembangan yang befungsi 

fisik atau mental telah mencapai perkembangan sempurna dalam arti siap 

digunakan. 
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2.  Pengalaman-pengalaman yang diperlukan 

Pengalaman merupakan salah satu penentuan kesiapan kerja. Untuk 

menciptakan kesiapan seseorang terhadap suatu pekerjaan dapat direncanakan 

melalui pengalaman yang diberikan pada orang tersebut. 

3.  Keadaan mental dan emosi yang serasi 

Keadaan mental dan emosi yang serasi ádalah status keadaan yang 

meliputi sikap kritis, memiliki pertimbangan-pertimbangan yang logis, obyektif, 

bersifat dewasa dan emosi terkendalikan. 

Kegiatan dalam pelaksanaan penyusunan program Bimbingan Karir di 

sekolah-sekolah kiranya terlebih dahulu perlu dibuat peta dunia kerja. Pemetaan 

dunia kerja yang dimaksudkan disini ádalah merupakan seperangkat kegiatan 

untuk mengenal berbagai macam pekerjaan, jabatan, atau karir yang terdapat di 

lingkungan sekitarnya dan menyusunnya secara sistematis sehingga mudah 

dipahami (sukardi,1987:247). 

Walker dan Rohani (2004:10) mengatakan bahwa perubahan-perubahan 

yang dipelajari biasanya memberikan hasil yang baik bilamana orang atau 

individu mempunyai motivasi untuk melakukannya, dan latihan kadang-kadang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam motivasi yang mengakibatkan 

perubahan-perubahan dalam prestasi, perubahan ini akibat pengalaman. Risk 

dalam Rohani (2004:11) mengatakan motivasi ádalah usaha yang disadari oleh 

pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri peserta didik/pelajar yang 

menunjang kegiatan kearah tujuan-tujuan belajar. Sedangkan menurut Rohani 
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(2004:11) menyatakan keberhasilan suatu pengajaran sangat dipengaruhi oleh 

adanya motivasi/dorongan. 

Suryabrata dalam Djaali (2007:101) motivasi ádalah keadaan yang 

terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas 

tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut Aper dalam Djaali 

(2007:111) menyatakan berkarir dapat dikaitkan dengan harapan yang didalamnya 

ada stándar keunggulan tertentu, implikasinya disini dapat diartikan juga kedalam 

motivasi berkarir. 

Djaali (2007:111) menyatakan orang-orang yang motivasi berkarirnya 

baik ditandai dengan : 

1. Menyukai situasi kerja yang menuntut tanggung jawab pibadi, sebagai 

tantangan untuk maju. 

2. Memilih tujuan yang realistis sebagai upaya untuk mengembangkan karir. 

3. Cekatan dalam meyelesaikan pekerjaan dengan mengharapkan cepat 

memperoleh umpan balik. 

4. Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk menunjukkan kemajuan 

prestasinya. 

5. Mampu menangguhkan kepuasan sesaat, demi kemajuan karir yang lebih 

baik. 

Djaali (2007:113) motivasi kerja adalah kondisi fisiologis dan psikologis 

yang terdapat didalam diri pribadi seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan, orang yang motivasi 

kerjanya tinggi ditandai dengan : 
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1. Menyukai tugas kantor yang menuntut tanggung jawab pibadi. 

2. Mencari situasi dimana bekerja memperoleh umpan balik dengan segera baik 

dari pimpinan maupun teman sejawat. 

3. Senang bekerja sendiri, sehingga kemampuan diri dapat dikedepankan. 

4. Senang bersaing mengungguli prestasi bekerja orang lain. 

5. Memiliki kemampuan mengangguhkan pemuasan keinginan demi pekerjaan. 

6. Tidak hanya sekedar mendapatkan uang, status atau keuntungan lainnya. 

Maslow dalam Djaali (2007:101) menyatakan sehubungan dengan 

kebutuhan hidup manusia yang mendasari tingginya motivasi, mengelompokkan 

kebutuhan dasar hidup manusia itu terbagi atas lima tingkatan, yaitu kebutuhan 

akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Mc. Clelland dalam Djaali (207:103) mengemukakan bahwa diantara 

kebutuhan hidup manusia terdapat tiga macam kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk 

berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan untuk memperoleh 

makanan. Sedangkan menurut Morgan dalam Nasution (2000:74) macam-macam 

kebutuhan yaitu kebutuhan untuk berbuat sesuatu demi kegiatan itu sendiri, 

kebutuhan untuk menampung menyenangkan hati orang lain, kebutuhan untuk 

mancapai hasil dan kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. 

Rohani (2004:105) menyatakan dalam memantapkan rumusan tujuan 

khusus maka dihubungkan dengan dua hal yaitu kesesuaian dan kegunaan. 

Kesesuaian menunjukkan bahwa tujuan khusus mesti sesuai dengan keadaan dan 

masalah yang dihadapi, sedangkan kegunaan maksudnya tujuan mesti berguna, 

mencerminkan nilai kegunaan dalam interaksi pengajaran. 
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Atkinson dalam Djaali (2007:105) mengemukakan bahwa di dalam diri 

setiap individu selalu terdapat pertentangan antara harapan akan sukses yang 

menyebabkan seseorang termotivasi untuk mencari atau mendekati pencapaian 

tujuan, sedangkan rasa takut akan mengalami kegagalan menyebabkan orang 

termotivasi untuk menjauhi atau menghindari pencapaian tujuan. Crow & Crow 

dalam Djaali (2007:37) emosi adalah pengalaman yang efektif yang disertai oleh 

penyesuaian batin secara menyeluruh, dimana keadaan mental dan fisiologi 

sedang dalam kondisi yang meluap-luap, juga dapat diperlihatkan dengan tingkah 

laku yang jelas dan nyata. Sedangkan menurut Kaplan dan Saddock dalam Djaali 

(2007:37) emosi adalah keadaan perasaan yang kompleks yang mengandung 

komponen kejiwaan, badan, dan perilaku yang berkaitan dengan affect dan mood. 

Reber dalam Syah (1997:113) seorang itu kerja karena bekerja itu 

merupakan kondisi bawaan seperti bermain atau istirahat untuk aktif dan 

melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Djaali (2007:13) bekerja adalah suatu 

bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan. Menurut 

Koentjaraningrat dalam Djaali (2007:117) sikap sosial dilingkungan kerja 

merupakan hasil kecenderungan reaksi terhadap lingkungannya, termasuk 

didalamnya lingkungan tempat bekerja. 

Djaali (2007:118) mengemukakan seorang pekerja yang memiliki sikap 

sosial yang baik akan ditandai dengan : 

1. Kesadaran manusia terhadap hakikat hidupnya ditengah-tengah teman 

sejawat. 

2. Kesadaran akan kelemahannya, sehingga segala aspek tergantung sesama. 
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3. Kecenderungan memiliki kerelaan untuk selalu dapat memelihara hubungan 

baik dengan sesama. 

4. Kecenderungan memiliki kerelaan untuk menyenangkan orang lain. 

Nasution (2000:79) saingan sering digunakan sebagai alat untuk mencapai 

prestasi yang lebih tinggi dilapangan industri, perdagangan, dan lain-lain. Sikap 

anak berlainan terhadap persaingan, ada yang tidak suka karena tidak berani 

bersaing, ada yang tak acuh karena tak ada harapan menang. 

Pemilihan pekerjaan dan hal memutuskan karir bukanlah peristiwa sesaat 

melainkan proses yang panjang. Pilihan pekerjaan merupakan bagian dari proses 

perkembangan individu (Munandir, 1996:86). Sekolah telah memberikan bekal 

cukup untuk memilih pekerjaan. Miskonsepsi ini tampaknya besumber pada 

paham bahwa tugas utama sekolah adalah menyiapkan anak untuk kehidupan 

kerja dan bekerja merupakan proses wajar setamat siswa dari sekolah. Ini lebih-

lebihnya pada sekolah-sekolah teknologi kejuruan dan perguruan tinggi 

(Munandir,1996:70). 

Ada empat jenis pekerja berdasarkan sifat menurut Hardjanan(1999:10) 

yaitu :  

1. Pekerja jual mahal 

Pekerja jual mahal adalah pekerja yang bekerja lebih sedikit secara 

kuantitas dan kurang bagus secara kualitas. 
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2. Pekerja minimalis  

Pekerja minimalis adalah pekerja yang bekerja secara minimal. Ia hanya 

mengerjakan tugas yang tercantum dalam uraian tugas dan wewenangnya saja, 

tidak lebih. Selain itu, ia hanya bekerja pada batas waktu yang ditetapkan. 

3. Pekerja dedikatif  

Pekerja dedikatif ádalah pekerja yang mengerjakan segala pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya 

dengan baik.            

4. Pekerja inspiratif  

Pekerja inspiratif tidak hanya mampu bekerja dengan baik, tetapi juga 

mampu memberi dorongan, motivasi, semangat, dan pengaruh yang membuat 

rekan-rekannya bekerja dengan lebih baik. 

Hardjana (1999:15) pekerja yang baik memikirkan apa yang dapat 

diberikannya kepada lembaga tempat ia bekerja dan berusaha agar keberadaan 

serta sumbangannya dapat membuat lembaga menjadi lebih baik dan maju. 

Pekerja yang baik melihat bahwa uang perlu dan penting bagi dirinya dan orang-

orang yang mejadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, baginya uang bukan tujuan 

utama dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud kesiapan mengahadapi dunia kerja dalam penelitian ini ádalah titik 

kematangan peserta diklat untuk menghadapi dunia kerja, kesiapan ini melalui 

proses bimbingan, bekal ilmu pengetahuan dan latihan kerja ketika melaksanakan 

praktik kerja industri.   
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2.4. Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

2.4.1. Definisi Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Berdasarkan uraian di atas mengenai pendidikan sistem ganda  

menyebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada peserta didik di SMK 

dilaksanakan di dua tempat yaitu di sekolah dan di dunia industri. Dengan 

demikian perlu adanya program pelatihan di dunia industri. Pelatihan di dunia 

industri merupakan kegiatan yang harus ditempuh oleh para peserta didik dalam 

bentuk Praktik Kerja Industri yang merupakan bagian dari pendidikan sistem 

ganda. 

Menurut Anwar dalam kutipan Annisa (2006: 18) praktik kerja industri 

adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan 

secara sistematis dan sinkron dengan program pendidikan di sekolah dan program 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia 

kerja, terarah untuk mencapai sesuatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

Praktik Kerja Industri dikatakan berhasil apabila hasil yang dicapai sesuai dengan 

tujuan diadakannya program itu. 

Jadi praktik kerja industri adalah suatu bentuk pendidikan yang 

dilaksanakan di dunia industri secara terarah untuk membekali para peserta didik 

dengan pengalaman dan ketrampilan sesuai degan program keahliannya. 

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Pada dasarnya praktik kerja industri merupakan bagian dari pendidikan 

sistem ganda, jadi tujuan praktik kerja industri sama dengan tujuan pendidikan 

sistem ganda yaitu: 1) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian 
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profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai 

dengan tuntutan lapangan kerja. 2) Memperkokoh Link and Match antara sekolah 

dan dunia kerja. 3) Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan 

tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.4) Memberi pengakuan dan 

penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. 

Menurut Anwar dalam kutipan Annisa (2006:21), manfaat dari praktik 

kerja industri adalah: 

1. Bagi siswa 

a. Hasil belajar akan lebih bermakna, karena setelah lulus akan memiliki 

keahlian profesional sebagai bekal mencari kerja dan mengembangkan diri 

secara berkelanjutan. 

b. Waktu yang diperlukan untuk mencapai keahlian profesional lebih singkat 

karena telah dilatih pada saat sekolah. 

c. Keahlian profesional yang diperoleh dapat mengangkat harga diri dan 

kepercayaan diri peserta didik yang selanjutnya dapat mendorong mereka 

untuk meningkatkan keahlian profesionalnya pada tingkat yang lebih tinggi. 

2. Bagi sekolah 

a. Terjaminnya pencapaian tujuan pendidikan untuk memberi keahlian 

profesional bagi peserta didik. 

b. Tanggungan biaya pendidikan menjadi ringan. 

c. Terdapat kesesuaian antara program pendidikan dengan kebutuhan di dunia 

kerja. 

d. Memberi keputusan bagi penyelenggara pendidikan. 
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3. Bagi dunia usaha/ dunia industri 

a. Dapat mengetahui secara tepat kualitas peserta didik yang belajar dan bekerja 

di perusahaan. 

b. Pada batas-batas tertentu selama masa pendidikan peserta didik tenaga kerja 

yang dapat memberi keuntungan. 

c. Dapat memberi tugas kepada peserta didik untuk mencari ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni yang relevan. 

d. Memberi kepuasan bagi dunia usaha/ dunia industri karena ikut menentukan 

hari depan bangsa.  

2.4.3. Pelaksanaan dan Penilaian Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Pelaksanaan praktik kerja industri harus dilaksanakan sesuai dengan 

rencana serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di SMK N 2 Tegal 

praktik kerja industri dilaksanakan dengan sistem block release yaitu siswa 

melaksanakan pembelajaran di sekolah dulu beberapa semester kemudian baru 

melaksanakan praktik kerja industri di dunia industri beberapa bulan dan kembali 

lagi belajar di sekolah. Waktu yang ditempuh untuk pelaksanaan praktik kerja 

industri minimal tiga bulan kerja. 

Penilaian praktik kerja industri dilakukan setelah praktik kerja industri 

berakhir dan hanya berhak memberikan penilaian tersebut adalah Kepala lembaga 

tempat  praktik kerja industri yang bersangkutan. Penilaian tersebut dimaksudkan 

untuk mengakui kemampuan yang dimiliki oleh para peserta didik dari hasil 

pengembangan di lapangan. Hasil prestasi peserta didik selama praktik kerja 

industri ditunjukkan dalam bentuk sertifikat. Menurut istilah umum, sertifikasi 
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keterampilan merupakan pengakuan formal mengenai kualifikasi keahlian 

pekerja, tanpa memperhatikan bagaimana kualifikasi tersebut diperoleh. 

Penilaian praktik kerja industri dalam pendidikan sistem ganda yang 

dilaksanakan di SMK Negeri 2 Tegal dibagi menjadi tiga aspek penilaian yaitu: 

1. Aspek Sikap 

Dalam penilaian aspek ini yang dinilai yaitu sikap dan kelakuan siswa 

selama magang di dunia industri/ dunia usaha. Selain itu daftar kehadiran siswa 

(sering masuk atau tidaknya pada waktu magang). 

2. Aspek Pengetahuan 

Pengetahuan siswa yang didapat selama belajar di sekolah menjadi bekal 

selama magang di dunia usaha/ dunia industri. Penguasaan pengetahuan dan 

penerapannya dalam dunia kerja menjadi penilaian dalam aspek ini.   

3. Aspek Keterampilan 

Selain aspek sikap dan pengetahuan, aspek keterampilan juga akan 

menjadi penilaian pada waktu magang di dunia usaha/ dunia industri. Yang 

dimaksud keterampilan disini yaitu keterampilan siswa dalam mengoperasikan 

komputer dan pembukuan.  

2.4.4. Hubungan Antara Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dengan Praktik 

Kerja Industri (Prakerin) 

Praktik kerja industri merupakan bagian dari pendidikan sistem ganda 

yang dilaksanakan di sekolah kejuruan yang dilaksanakan secara sistematis dan 

terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu. Program 

pendidikan sistem ganda itu sendiri meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan di 
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sekolah dan di dunia industri. Secara teknis peserta didik di SMK akan 

diterjunkan ke dunia industri untuk dapat melaksanakan praktik kerja industri 

secara langsung sesuai dengan program keahliannya. Dengan demikian lulusan 

dari SMK akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai 

dengan tuntutan yang ada di dunia kerja. 

Praktik kerja industri yang dilakukan oleh peserta didik merupakan 

reslisasi pelaksanaan pendidikan sistem ganda. Pendidikan sistem ganda dengan 

berbagai komponennya merupakan konsep yang masih memerlukan tindak lanjut 

berupa pelaksanaan kerja di lapangan. Oleh karena itu, pendidikan sistem ganda 

tidak akan berjalan apabila tidak ada dukungan maksimal dari dunia usaha/ dunia 

industri. Disamping itu dengan pelaksanaan pendidikan sistem ganda akan 

memberikan keuntungan bagi Institusi Pasangan dengan menyediakan sumber 

daya manusia yang potensial dan efektifitas proses produksi. Dunia industri 

merupakan bagian dari pelaksanaan pendidikan nasional di sekolah kejuruan. 

Dengan demikian sekolah kejuruan harus mempunyai Institusi Pasangan dalam 

pelaksanaan pendidikan sistem ganda. 

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan praktik kerja industri dalam penelitian ini adalah 

penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan antara 

pendidikan sekolah dan penguasaan keterampilan yang sesuai dengan program 

keahlian melalui kegiatan bekerja secara langsung baik di dunia usaha atau di 

dunia industri yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme peserta diklat 

sesuai dengan program keahliannya. 
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2.5. Kerangka Berfikir 

Menurut Departemen tenaga kerja yang dikutip oleh Wena (1996 : 123) 

kendala pada posisi ketenagakerjaan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja 

Indonesia, guna menyongsong era globalisasi salah satunya adalah “Terbatasnya 

kesempatan kerja dan rendahnya mutu serta keterampilan yang dimiliki sebagian 

besar tenaga kerja yang ada, sehingga terjadi kesempatan yang tersedia tidak 

dapat diisi karena keterampilan dan persyaratan yang dimiliki tidak sesuai. 

Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan tujuannya dalam sistem 

pendidikan nasional yaitu agar siswa dapat menyiapkan diri untuk memasuki 

lapangan kerja serta untuk mengembangkan sikap profesional, menyiapkan siswa 

agar mampu memilih karier, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan 

diri, menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan 

industri pada saat ini maupun pada masa yang akan datang, serta menyiapkan 

tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 

Tujuan tersebut menjadi pedoman bagi sekolah menengah kejuruan 

khususnya bidang bisnis dan manajemen, dalam mengolah dan menjadikan siswa 

lulusannya menjadi generasi terampil yang siap untuk menghadapi lingkungan 

kariernya. Siswa SMK bisnis dan manajemen diharapkan mampu memiliki 

pemikiran yang lebih dewasa dan mandiri dalam mengelola diri dan masa depan 

karier yang akan dipilih setelah lulus. Hal ini menjadi penting agar karier yang 

dipilihnya nanti memberikan tingkat kepuasan dan mampu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 
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Untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, sebagaimana 

yang dibutuhkan oleh dunia usaha tidaklah mudah, perlu kerja sama antara dunia 

pendidikan dengan dunia usaha. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, 

pendidikan menengah kejuruan merupakan sekolah yang mengutamakan peserta 

didiknya untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi 

dengan lingkungan kerja, dan kemampuan melihat peluang bisnis, dan 

mengembangkan diri dikemudian hari. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

siswa sejak dini perlu diperkenalkan dunia kerja dan diberi informasi yang cukup 

mengenai dunia kerja. 

Upaya yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan, berkaitan 

dengan usaha memperkenalkan siswanya dengan dunia kerja, dilakukan dengan 

menjalin kerja sama dengan dunia usaha (instansi pasangan) dalam bentuk 

pelaksanaan Praktek Industri. Untuk sekolah menengah kejuruan yang berbasis 

bisnis manajemen, pelaksanaan praktik industri ini, biasa disebut juga dengan 

Praktik Kerja Industri.  

Praktik kerja yang dilaksanakan di dunia usaha merupakan upaya Sekolah 

Menengah Kejuruan untuk meningkatkan keterampilan kerja siswa. Dengan 

kegiatan ini, siswa dihadapkan pada suatu kondisi yang menuntut mereka 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh instruktur yang ada di tempat praktiknya 

secara profesional. Selain proses belajar mengajar dilakukan di sekolah juga 

dilakukan di dunia industri (Prakerin), namun tujuan siswa ke industri bukan 

bekerja tetapi belajar melalui bekerja langsung (learning by doing), ini 

menunjukkan bahwa prestasi pendidikan sistem ganda yang didapat  tidak secara 
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mutlak dipengaruhi oleh kemampuan berfikir (kecerdasan), Amin Royan Sari 

(2005), dengan kata lain dimensi belajar menjadi titik tekan yang diharapkan 

setelah menyelesaikan program di industri, siswa betul – betul menguasai suatu 

keterampilan kerja tertentu sehingga wawasan siswa terhadap dunia kerja semakin 

bertambah baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Mengingat siswa 

yang melaksanakan praktik kerja dianggap sebagai karyawan yang sesungguhnya, 

sehingga segala peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan dimana siswa itu 

melaksanakan praktik kerja industri harus benar – benar dilaksanakan dengan 

baik. Dengan kondisi seperti ini, siswa akan menghayati dunia kerja secara nyata. 

Hal ini membekali siswa sebelum mereka terjun langsung ke dunia usaha yang 

sesungguhnya.  

Masa depan merupakan harapan dan tujuan dari setiap individu yang 

menjalani proses perkembangan dan pembelajaran. Siswa – siswa SMK 

diharapkan pada masa perkembangannya mampu untuk merintis, merencanakan 

karier dan memilih karier yang sesuai dengan dirinya untuk mencapai kehidupan 

yang lebih baik. Pemilihan karier merupakan proses pengambilan keputusan yang 

berlangsung sepanjang hayat bagi mereka yang mencari banyak kepuasan dari 

pekerjaanya. Pemilihan karier yang dibuat pada awal masa proses perkembangan 

vokasional sangat berpengaruh terhadap pilihan – pilihan yang selanjutnya. 

Perkembangan karier seorang dewasa masih harus membuat pilihan – pilihan 

diantara kemungkinan untuk meningkatkan kariernya dan memperoleh kepuasan 

pribadi yang mendalam. 
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Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dilaksanakannya 

bimbingan dan pembinaan yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep 

diri, agar siswa mampu mengenal potensi yang ada pada diri dan mampu 

menyelaraskannya. Dengan begitu siswa tumbuh menjadi pribadi – pribadi yang 

memiliki kemandirian dalam mengelola diri dan keinginannya. 

Kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Menengah Kejuruan, adalah memberikan pelayanan yang dapat menjadi wadah 

para siswa untuk berkonsultasi dan membantu siswa dalam memahami diri dan 

mampu untuk merencanakan masa depan kariernya secara lebih baik dan matang.  

Bimbingan dan pembinaan tersebut ditempuh di dalam sekolah maupun di 

luar sekolah. Kegiatan di luar sekolah dilakukan melalui perpaduan antara 

pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Kegiatan tersebut ditempuh melalui 

program yang dinamakan Prakerin yang merupakan sub komponen dari 

Pendidikan Sistem Ganda. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Nolker dan 

Schoenfeld, dilihat dari bentuk belajar secara umum, bentuk – bentuk perpaduan 

antara pendidikan kejuruan dengan dunia kerja, dapat dibagi dalam tiga bentuk 

utama, yaitu darma wisata, widya wisata ke pabrik dan praktikum. Praktikum 

yang sering disebut dengan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik berupa 

praktikum langsung pada dunia kerja yang nyata. Seperti yang telah diungkapkan 

oleh Wena bahwa ” he dedactic center of the path of the vocational training is the 

mastery of life of work ”, dan hal ini hanya dilakukan melalui Praktik Kerja 

Industri. Tanpa melakukan kegiatan praktikum industri secara sistematis, jelas 
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suatu lembaga pendidikan tidak bisa membekali lulusannya dengan kemampuan 

kerja yang optimal.  

Setelah pelaksanaan Prakerin, siswa memperoleh pengalaman di dalam 

bekerja selama kurun waktu tertentu. Dengan pengalaman yang diperolehnya, 

pola pembentukan Readiness mulai muncul. Pengalaman yang dimaksud 

merupakan pengetahuan atau keterampilan yang sudah dikuasai seseorang sebagai 

akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya selama 

jangka waktu tertentu. Jadi seseorang baru dapat dikatakan berpengalaman apabila 

telah memiliki tingkat penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang banyak 

sesuai dengan bidang pekerjaannya. Pengalaman dapat diperoleh melalui 

pendidikan dan latihan. Pada dasarnya pendidikan dimaksudkan guna 

mempersiapkan tenaga kerja sebelum memasuki lapangan pekerjaan, agar 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai dengan syarat yang 

dikehendaki oleh suatu jenis pekerjaan. 

Dengan bekal pengalaman kerja yang diperoleh dari kegiatan praktik kerja 

industri ini, maka siswa yang akan terjun ke dunia usaha akan lebih siap dalam 

menghadapi persaingan kerja. Menurut Istirochah (2004) yang dikutip dari 

Sukirin bahwa kesiapan terhadap sesuatu akan terbentuk, jika telah tercapai 

perpaduan antara tiga faktor, yaitu : 

1. Tingkat kematangan 

2. Pengalaman – pengalaman yang diperlukan 

3. Keadaan mental dan emosi yang serasi 
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Terkait dengan  kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja, perpaduan 

dari tiga faktor tersebut sangatlah penting, selain itu juga perlu didukung oleh 

informasi yang cukup mengenai dunia kerja. Pada usia berkisar antara 18 tahun, 

ketika lulus dari sekolah merupakan usia produktif yang paling tepat untuk 

melaksanakan suatu kemampuan tertentu yang dimilikinya. Pada masa ini 

menurut Haryadi, dkk (2003 :59) terjadi perubahan tanggung jawab dari seorang 

pelajar yang tergantung pada orang tua menjadi orang dewasa yang mandiri dan 

dapat menentukan pola hidupnya yang baru dan membuat komitmen – komitmen 

baru yang nantinya menjadi landasan di kemudian hari. 

Masa ini merupakan masa yang paling tepat bagi siswa untuk menentukan 

pilihan yang menyangkut masa depannya. pilihan untk bekerja merupakan salah 

satu pilihan yang harus diambil oleh siswa, sebab pada masa ini, siswa sebagai 

individu yang memasuki masa dewasa yang harus melepaskan ketergantungannya 

kepada orang tua dan dituntut untuk lebih mandiri. 

Pengalaman kerja yang diperoleh, ketika siswa masih berada di bangku 

sekolah merupakan bekal yang sangat berharga bagi siswa yang akan memasuki 

dunia kerja. Praktik kerja industri yang dilaksanakan pada suatu perusahaan akan 

dapat menumbuhkan kesiapan dan memberi pengalaman mengenai gambaran 

secara nyata kondisi dan lingkungan kerja yang sesungguhnya. Praktik kerja 

industri juga akan meningkatkan keterampilan kerja siswa sesuai bidang yang 

ditekuninya selama ini sesuai dengan bidang keahlian masing – masing siswa. 

Dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai, siswa akan lebih siap 
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dan mantap dalam bersaing untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang telah 

menjadi pilihannya. 

Berdasarkan uraian diatas secara garis besar praktik kerja industri 

mempengaruhi kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut : 

Hubungan Praktik Kerja Industri Terhadap Kesiapan Peserta Diklat 

Menghadapi Dunia Kerja 

 

 

 

 

 
 
2.6. HIPOTESIS  

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis kerja (Ha) yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Ada pengaruh antara praktik kerja 

industri terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja siswa  kelas XII Jurusan 

Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal. 

Praktik Kerja Industri (X) 
Indikator : 
Nilai Prakerin siswa yang 
meliputi: aspek sikap, aspek 
pengetahuan, dan 
keterampilan 

 

Kesiapan Menghadapi 
Dunia Kerja (Y) 
Indikator : 

1. Mental dan sikap 
2. Keterampilan 
3. Ilmu dan 

pengetahuan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Populasi dan Sampel 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII 

Jurusan Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal yang berjumlah 78 siswa yang terbagi 

menjadi dua kelas yaitu: 39 siswa kelas XII Akuntansi 1 dan 39 siswa kelas XII 

Akuntansi 2. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian populasi, maka yang 

dijadikan sampel dalam penelitian adalah semua populasi yang ada dalam 

penelitian yaitu siswa kelas XII Jurusan Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal yang 

berjumlah 78 siswa. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Independen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (X) adalah Praktik 

Kerja Industri. Praktik kerja industri adalah suatu bentuk pendidikan yang 

dilaksanakan di dunia industri secara terarah untuk membekali para peserta didik 

dengan pengalaman dan ketrampilan sesuai dengan program keahliannya. Dan 

yang menjadi indikatornya adalah nilai Prakerin siswa kelas XII Akuntansi SMK 

Negeri 2 Tegal yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

3.2.2 Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) adalah Kesiapan 

Menghadapi Dunia Kerja siswa. Menurut Djaali dalam Riyanto (1995:65) 
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kesiapan kerja adalah suatu titik kematangan individu untuk dapat menerima dan 

mempraktikan tingkah laku dan aktivitas-aktivitas tertentu guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Adapun yang menjadi indikator variabel ini adalah: 

1. Mental dan sikap 

Mental adalah suatu perwujudan dari sikap batin seseorang yang akan 

mendorong tingkah lakunya dalam menghadapi kenyataan, misalnya sikap berani, 

tahan uji, dan lain-lain. 

2. Keterampilan 

Keterampilan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam bidang 

jurusannya masing-masing. 

3. Ilmu dan pengetahuan 

Ilmu dan pengetahuan adalah hasil yang diperoleh dari proses belajar di 

sekolah maupun pengalaman sehari-hari sebagai bekal untuk mencari pekerjaan di 

kemudian hari. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Metode Wawancara 

Metode wawancara dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi awal 

guna untuk mengetahui pendapat siswa terkait dengan kesiapan siswa dalam 

menghadapi dunia kerja. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam observasi awal 

ini adalah bentuk “semi structured”, yaitu dengan memberikan beberapa 

pertanyaan inti yang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan alasan atau 
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keterangan lebih jelas dari responden. Pedoman atau daftar pertanyaan yang 

digunakan ada pada lampiran nomor 5. 

3.3.2. Metode Dokumentasi 

Menurut Margono (1996:181), dokumentasi adalah cara mengumpulkan 

data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang 

dilakukan peneliti untuk mendapatkan data tentang daftar siswa program studi 

akuntansi yang telah melaksanakan praktik kerja industri, dan nilai praktik kerja 

industri yang terdiri dari: aspek sikap (sikap dan kelakuan siswa selama magang, 

dan daftar kehadiran siswa), aspek pengetahuan (penerapan ilmu pengetahuan 

siswa yang didapat di sekolah), dan aspek keterampilan di bidang komputer dan 

pembukuan.   

3.3.3. Metode Kuesioner/ Angket 

Menurut Margono (1996:167), kuesioner merupakan metode pengumpulan 

informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk 

menjawab secara tertulis pula oleh responden. Dalam penelitian ini, kuesioner 

digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kesiapan menghadapi dunia 

kerja siswa kelas XII Jurusan Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner 

berstruktur atau tertutup, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai 

sejumlah alternatif jawaban yang disediakan, sehingga responden dalam 

menjawab terikat pada sejumlah kemungkinan jawaban yang disediakan.  
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Untuk penskoran dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden, 

peneliti menentukan sebagai berikut: 

1. Skor 5 untuk jawaban A 

2. Skor 4 untuk jawaban B 

3. Skor 3 untuk jawaban C 

4. Skor 2 untuk jawaban tidak D 

5. Skor 1 untuk jawaban sangat E 

 

3.4. Penyusunan dan Uji Coba Instrumen 

3.4.1. Penyusunan Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat/fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah (Arikunto,2002:160). Benar tidaknya data tergantung dari baik 

tidaknya instrumen pengumpul data. Instrumen atau alat pengumpul data harus 

memenuhi persyaratan yaitu valid dan reliabel.   

Tahapan penyusunan instrumen: 

1) Tahap persiapan 

a. Pembatasan indikator yang diungkap 

b. Menentukan jumlah waktu yang akan disediakan untuk mengerjakan angket 

c. Menentukan jumlah butir angket 

d. Menentukan tipe soal pilihan ganda dengan beberapa alternatif jawaban    
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e. Membuat kisi-kisi angket 

f. Membuat angket sesuai kisi-kisi 

g. Membuat skor angket 

h. Tahap pelaksanaan, yaitu angket diujikan pada siswa yang menjadi sampel 

penelitian 

2) Tahap analisis instrumen 

Sebelum angket disebarkan kepada responden untuk diisi maka angket 

diujicobakan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah angket tersebut valid dan 

reliabel atau tidak. 

3.4.2. Uji Coba Instrumen 

3.4.2.1. Validitas Instrumen 

Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dan variabel yang diteliti secara tepat 

(Arikunto, 2002: 145). Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

sahih tidaknya angket dari variabel kesiapan menghadapi dunia kerja. 

Untuk mengukur tingkat validitas instrumen, peneliti menggunakan rumus 

product moment yang dikemukakan oleh Pearson, sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

 = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

    = jumlah anggota populasi 

    = skor indikator yang diuji 
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    = total skor indikator  

(Arikunto,2002:146) 

Hasil dari perhitungan korelasi kemudian di konsultasikan dengan 

yang diperoleh dari harga kritis product moment dengan taraf signifikasi 5% 

dan N sesuai dengan data. Apabila , maka korelasi tersebut 

signifikan dan berarti item angket tersebut bisa dikatakan valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas instrumen yang terdiri dari 24 

butir soal dengan menggunakan bantuan program SPSS semuanya dinyatakan 

valid ( pehitungan terlampir ). 

3.4.2.2. Reliabilitas Instrumen 

Sebuah instumen dikatakan reliabel jika instrumen tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (ajeg), artinya apabila instrumen tersebut dikenakan 

pada sejumlah subjek yang sama pada lain waktu maka hasilnya akan tetap sama. 

Untuk mencari reliabilitas angket dalam penelitian ini digunakan rumus alpha 

sebagai berikut: 

  

Keterangan: 

  : reliabilitas instrumen 

  : banyaknya butir pertanyaan atau banyanknya soal 

  : jumlah varians 

     : varians total 
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Jika  instrumen dikatakan reliabel dan jika  instrumen 

dikatakan tidak reliabel. 

(Arikunto,2002:71). 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas instrument penelitian yang 

terdiri dari 24 butir soal,diperoleh r11 sebesar 0,750 >  0,361 yang berarti 

reliabel, jadi angket tersebut dapat digunakan sebagai alat penelitian. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data diperlukan suatu cara atau metode analisis data 

dari hasil penelitian agar dapat diintepretasikan sehingga laporan yang dihasilkan 

mudah dipahami. Dalam penelitian ini digunakan analisis data sebagai berikut: 

3.5.1. Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel kesiapan 

menghadapi dunia kerja. Untuk mengukur variabel kesiapan menghadapi dunia 

kerja dilakukan dengan memberi skor dari jawaban angket yang diisi oleh 

responden. Untuk keperluan analisis data maka tiap alternatif jawaban diberi skor 

yaitu: 

1.   Untuk jawaban A diberi skor 5 

2.   Untuk jawaban B diberi skor 4 

3.   Untuk jawaban C diberi skor 3 

4.   Untuk jawaban D diberi skor 2 

5.   Untuk jawaban E diberi skor 1 
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Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan deskriptif persentase 

adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan jumlah responden dan jumlah butir soal 

b. Menetapkan skor tertinggi dan skor terendah, yaitu hasil perkalian antara 

jumlah responden, jumlah butir pertanyaan, dan skor tertinggi atau skor 

terendah. 

c. Menentukan persentase maksimal (100%) dan persentase minimal (20%) 

d. Menetapkan range, yaitu selisih antara skor tertinggi dan skor terendah. 

e. Menetapkan interval kelas, yaitu hasil range yang dibagi dengan jumlah 

kriteria. 

f. Perhitungan indeks persentase dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: Indeks %  =  %100x
N
n  

Dimana:  

n  = Nilai yang diperoleh 

N = Jumlah nilai total (skor ideal) 

% = Persentase yang diperoleh 

Dalam penelitian ini masing-masing soal memiliki skor tertinggi 5 dan 

skor terendah 1, sehingga untuk mengetahui kategori deskriptif persentase yang 

diperoleh, maka dibuat tabel kategori yang disusun dalam perhitungan sebagai 

berikut: 

1. Persentase maksimal = %100
5
5 x   = 100 % 
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2. Persentase minimal  = %100
5
1 x  =   20 % 

3. Rentang persentase  = 100% - 20% =   80 % 

4. Interval kelas persentase = 
5
%80  =   16 % 

Berikut adalah tabel untuk kriteria dari perhitungan diatas :  

      Tabel 3.1.  Kriteria Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja 

No Interval Kriteria 

1 85% < skor ≤ 100% Sangat Tinggi 

2 69% < skor ≤ 84% Tinggi  

3 53% < skor ≤ 68% Sedang  

4 37% < skor ≤ 52% Rendah  

5 20% < skor ≤36% Sangat Rendah 

 

Untuk membuat Tabel kategori nilai praktek kerja industri disusun 

berdasarkan kriteria prestasi praktik kerja industri di SMK N 2 Tegal. 

 Table 3.2. Kriteria Nilai Praktik Kerja Industri 

No Rentang Nilai Kriteria 

1 90 - 100 Sangat Baik 

2 80 - 89 Baik  

3 70 - 79 Cukup  

4 60 - 69 Kurang  

Sumber : Data nilai SMK N 2 Tegal 
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3.5.2. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yaitu perbedaan 

antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi 

secara simetri disekitar nilai means sama dengan nol. Ada dua cara untuk 

menditeksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistik. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

uji grafik Normal P Plot. Untuk uji grafik Normal P Plot dibantu dengan SPSS for 

Windows release 15. 

3.5.3. Uji Kelinieran Regresi 

Sebelum dilakukan uji signifikasi regresi atau uji hipotesis, persamaan 

regresi diuji terlebih dahulu hubungan kelinierannya. Uji kelinieran regresi 

digunakan untuk menguji apakah model linier yang telah diambil itu betul- betul 

cocok dengan keadaannya ataukah tidak. Uji kelinieran dilakukan dengan 

menggunakan tabel ANOVA (daftar analisis varians), seperti berikut: 

Tabel 3.3. Daftar Analisis Varians (ANOVA) 

Sumber Varians dk JK KT F 

Total n  _ 

Regresi (a) 
 
Regresi (b/a) 
 
 
Residu 

1 
 
1 
 
 
n-2 

 
JKreg  = JK (b/a) 
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Tuna Cocok 
 
Kekeliruan 

k-2 
 
n-k 

JK (TC) 
 
JK (E) 

 

 

 

 

Dari daftar diatas sekaligus didapatkan dua hasil: 

1. Uji kelinieran dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung yaitu F  

dengan F tabel pada dk pembilang = k-2 dan dk penyebut = n–2 dengan 

taraf signifikansi 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier 

Jika F hitung ≥ F tabel Dan sebaliknya jika F hitung ≤ F tabel, maka persamaan 

regresi tidak linier. 

2. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan Fhitung yaitu F 

 yang diperoleh dari daftar analisis varians (ANOVA) dengan 

Ftabel , dk pembilang 1 dan dk penyebut (n-2). Jika F hitung < F tabel  H0 

diterima dan Ha ditolak, jika F hitung > F tabel  H0 ditolak dan Ha diterima. 

(Sudjana,2002: 328). 

Sedang proses perhitungannya akan dibantu dengan program SPSS for 

Windows release 15 dan uji linieritas perhitungannya dibantu dengan 

menggunakan program excel. 

3.5.4. Analisis Regresi Linier Sederhana  

Analisis regresi di lakukan untuk membuat model matematika yang dapat 

menunjukan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis 

regresi yang digunakan adalah analisis regresi satu-prediktor. Analisis regresi 

yang dipergunakan untuk membuat model matematika antara variabel Kesiapan 

Menghadapi Dunia Kerja ditunjukkan dengan variabel (Y), variabel Praktik Kerja 

 = a + b X 
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Industri ditunjukkan dengan variabel (X). Untuk model persamaan regresinya 

sebagai berikut : 

     

Keterangan : 

 = Variabel dependen. 

a = Konstanta yang merupakan intersep garis antara X dengan Y 

b =Koefisien perubahan X terhadap Y. 

X =Variabel independen. 

Harga a dan b dihitung dengan rumus : 

 =  

       

Sedang proses perhitungannya akan di bantu dengan program SPSS for 

Windows release 15. 

    (Sudjana. 1996:312) 

3.5.5. Koefisien Korelasi dan Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya konstribusi 

variabel Praktik Kerja Industri (X) terhadap variabel Kesiapan Menghadapi Dunia 

Kerja (Y). Koefisien determinasi (R2) dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

R² =  

Keterangan : 
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R² = koefisien determinasi  

n  = Jumlah responden 

  = koefisien regresi 

X  = skor variabel praktik kerja industri 

Y  = skor variabel kesiapan menghadapi dunia kerja 

(Sudjana, 2002: 370) 

Sedang proses perhitungannya akan dibantu dengan program SPSS for 

Windows release 15
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini tentang pengaruh praktik kerja industri (prakerin) terhadap 

kesiapan menghadapi dunia kerja. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 

78 siswa yaitu siswa kelas XII jurusan akuntansi di SMK N 2 Tegal tahun 

2008/2009.  

4.1.1 Analisis Deskriptif 

4.1.1.1 Deskripsi Variabel Praktik Kerja Indusri (Prakerin) 

Penilaian praktik kerja industri (Prakerin) dalam pendidikan sistem ganda 

yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Tegal dibagi menjadi tiga aspek penilaian. 

Tiga aspek penilaian tersebut adalah aspek non teknis, aspek teknis/prestasi kerja, 

dan pengisian buku jurnal. Distribusi hasil penilaian praktik kerja industri 

(prakerin) siswa ditunjukkan pada 4.1. 

Tabel 4.1 Distribusi Penilaian Praktik Kerja Industri 

No Rentang Nilai Kategori Frekuensi % 
1 90 - 100 Sangat Baik 2 2.56% 
2 80 - 89 Baik 59 75.64% 
3 70 – 79 Cukup 17 21.80% 
4 60 - 69 Kurang 0 0,00% 

Jumlah 78 100,00% 
Sumber: Data Penelitian 2009 

Lebih jelasnya gambaran tentang  praktik kerja industri (Prakerin) 

disajikan pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Distribusi Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil penilaian praktik kerja industri 

siswa (Prakerin) dengan kategori sangat baik sebanyak 2 siswa atau 2.56%, 

kategori baik sebanyak 59 siswa atau 75.64%, kategori cukup sebanyak 17 siswa 

atau 21.80% serta tidak ada yang berkategori kurang. 

4.1.1.2 Deskripsi Variabel Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja. 

Bekal yang diperlukan oleh seseorang dalam bekerja adalah ilmu 

pengetahuan dalam bidang profesinya, keterampilan, mental, sikap, serta 

integritas diri. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan yang lain, sikap diri yang 

positif, kesehatan dan kebugaran fisik yang prima, agar dapat menjalankan tugas-

tugas profesinya dengan baik. Kesiapan seseorang dalam menghadapi dunia kerja 

dapat diukur berdasarkan mental dan sikap, keterampilan, serta ilmu dan 

pengetahuan. Distribusi hasil kesiapan siswa menghadapi dunia kerja ditunjukkan 

pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Distribusi Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja 

No Skor Kategori Frekuensi % 
1 85% < skor ≤ 100% Sngt Tinggi 15 19.23% 
2 69% < skor ≤ 84% Tinggi 61 78.21% 
3 53% < skor ≤ 68% Sedang 2 2.56% 
4 37% < skor ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
5 20% < skor ≤36% Sngt Rendah 0 0.00% 

Jumlah 78 100.00% 
Sumber: Data Penelitian 2009 

 Lebih jelasnya gambaran tentang  kesiapan menghadapi dunia kerja 

disajikan pada gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Distribusi Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil kesiapan siswa menghadapi dunia 

kerja dengan kategori sangat tinggi sebanyak 15 siswa atau 19.23%, kategori 

tinggi sebanyak 61 siswa atau 78.21%, kategori sedang sebanyak 2 siswa atau 

2.56%,  serta tidak ada yang berkategori rendah maupun sangat rendah. 

Kesiapan menghadapi dunia kerja tersebut dinilai dari sub variabel yaitu 

mental dan sikap, keterampilan, dan ilmu pengetahuan. Gambaran mengenai 
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mental dan sikap siswa akuntansi SMK N 2 Tegal berdasarkan jawaban angket 

dari masing-masing siswa diperoleh hasil seperti yang terangkum pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Distribusi Mental dan Sikap 

No Skor Kategori Frekuensi % 
1 85% < skor ≤ 100% Sngt Tinggi 60 76,92% 
2 69% < skor ≤ 84% Tinggi 18 23,08% 
3 53% < skor ≤ 68% Sedang 0 0,00% 
4 37% < skor ≤ 52% Rendah 0 0,00% 
5 20% < skor ≤36% Sngt Rendah 0 0,00% 

Jumlah 78 100,00% 
Sumber: Data Penelitian 2009 

Lebih jelasnya gambaran tentang  mental dan sikap disajikan pada gambar 

4.3. 

 

Gambar 4.3 Distribusi Mental dan Sikap 

Sedangkan gambaran mengenai keterampilan siswa akuntansi SMK N 2 

Tegal berdasarkan jawaban dari masing-masing siswa diperoleh hasil seperti yang 

terangkum pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Distribusi Keterampilan  

No Skor Kategori Frekuensi % 
1 85% < skor ≤ 100% Sngt Tinggi 8 10,26% 
2 69% < skor ≤ 84% Tinggi 19 24,36% 
3 53% < skor ≤ 68% Sedang 20 25,64% 
4 37% < skor ≤ 52% Rendah 23 29,49% 
5 20% < skor ≤36% Sngt Rendah 8 10,26% 

Jumlah 78 100,00% 
Sumber: Data Penelitian 2009 

Lebih jelasnya gambaran tentang  keterampilan disajikan pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Distribusi Keterampilan  

Sedangkan gambaran mengenai ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan kesiapan menghadapi dunia kerja siswa akuntansi SMK N 2 Tegal 

berdasarkan jawaban dari masing-masing siswa diperoleh hasil seperti yang 

terangkum pada tabel 4.5.  
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Tabel 4.5 Distribusi Ilmu dan Pengetahuan   

No Skor Kategori Frekuensi % 
1 85% < skor ≤ 100% Sngt Tinggi 2 2,56% 
2 69% < skor ≤ 84% Tinggi 7 8,97% 
3 53% < skor ≤ 68% Sedang 15 19,23% 
4 37% < skor ≤ 52% Rendah 39 50,00% 
5 20% < skor ≤36% Sngt Rendah 15 19,23% 

Jumlah 78 100,00% 
Sumber: Data Penelitian 2009 

Lebih jelasnya gambaran tentang  ilmu pengetahuan siswa yang 

berhubungan dengan kesiapan menghadapi dunia kerja disajikan pada gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Distribusi Ilmu dan Pengetahuan  

4.1.2 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk menguji kenormalan suatu data 

sebelum data tersebut dianalisis lebih lanjut. Dengan menggunakan bantuan SPSS 

for Windows release 15 melalui uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh hasil seperti 

pada tabel 4.6.  
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Tabel 4.6 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

78 78
83.56 94.24

5.00 7.39
.096 .077
.096 .076

-.078 -.077
.848 .679
.468 .746

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Prakerin
Kesiapan

Kerja

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber: Data Penelitian 2009 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikan variabel X (nilai 

praktik kerja industri) sebesar 0.468 atau 46.8%, sedangkan nilai signifikan 

variabel Y (kesiapan siswa menghadapi dunia kerja) sebesar 0.746 atau 74.6%. 

Karena nilai signifikan dari variabel X dan variabel Y tersebut lebih besar dari 

5%, maka variabel X dan variabel Y berdistribusi normal. 

4.1.3 Analisis Regresi 

4.1.3.1 Kelinieran Regresi 

Uji kelinieran regresi (uji keberartian regresi) dengan menggunakan 

bantuan SPSS for Windows release 15 diperoleh seperti pada tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 

ANOVAb

2714.581 1 2714.581 138.481 .000a

1489.791 76 19.603
4204.372 77

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Prakerina. 

Dependent Variable: Kesiapan Kerjab. 
 

Sumber: Data Penelitian 2009 

Berdasarkan tabel anova di atas diperoleh nilai F hitung 138.481 dengan 

nilai signifikan 0.00%. Karena nilai signifikan kurang dari 5%, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, artinya persamaan regresi tersebut linier dan ada pengaruh antara 

praktik kerja industri (prakerin) terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja (Y) 

pada siswa kelas XII Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal tahun 2008/2009. 

4.1.3.2 Persamaan Garis Regresi 

Hasil analisis regresi pengaruh praktik kerja industri (prakerin) (X) 

terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja (Y) pada siswa kelas XII Akuntansi 

SMK Negeri 2 Tegal tahun 2008/2009 dengan bantuan SPSS for Windows release 

15 diperoleh seperti pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Coefficientsa

-5.066 8.454 -.599 .551
1.188 .101 .804 11.768 .000

(Constant)
Prakerin

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kesiapan Kerjaa. 
 

Sumber: Data Penelitian 2009 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi Y = -5.066 + 1.188 

X. Artinya jika praktik kerja industri sama dengan 0 (nol), maka kesiapan 

menghadapi dunia kerja menjadi sebesar 5.066. Dan apabila praktik kerja industri 

mengalami kenaikan 1 point, maka akan menyebabkan kenaikan kesiapan 

menghadapi dunia kerja sebesar 1.188 kali. 

4.1.4 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Koefisien korelasi dan koefisien determinasi dengan menggunakan 

bantuan SPSS for Windows release 15 diperoleh seperti pada tabel 4.9.  

Tabel 4.9 

Model Summaryb

.804a .646 .641 4.43
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Prakerina. 

Dependent Variable: Kesiapan Kerjab. 
 

Sumber: Data Penelitian 2009 

Berdasarkan tabel model summary di atas diperoleh nilai R sebesar 0.804. 

Sedangkan dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi 

sebesar 0.646 atau 64.6%. Artinya bahwa kesiapan siswa menghadapi dunia kerja 

dipengaruhi oleh nilai praktik kerja industri sebesar 64.6%, sedangkan 35.4% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

 

4.2 Pembahasan  

Kesiapan dalam memasuki dunia kerja dapat ditunjukkan dengan bekal 

pengalaman-pengalaman baik dalam pelajaran maupun pengalaman dari kegiatan 
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praktik kerja industri. Pengalaman siswa SMK pada saat magang atau prakerin 

yang ditunjukkan oleh nilai yang ada dalam sertifikat praktik kerja industri dapat 

dijadikan salah satu indikator dalam megukur siap atau tidaknya siswa yang 

bersangkutan untuk memasuki dunia kerja. Sehingga untuk menunjukkan 

kesiapan siswa dalam memasuki dunia kerja diharapkan siswa SMK Negeri 2 

Tegal melaksanakan praktik kerja industri. 

Berdasarkan hasil analisis deskripsi diperoleh hasil penilaian praktik kerja 

industri siswa (prakerin) dengan kategori sangat baik sebanyak 2 siswa atau 

2.56%, kategori baik sebanyak 59 siswa atau 75.64%, kategori cukup sebanyak 17 

siswa atau 21.79% serta tidak ada yang berkategori kurang. Dengan hasil tersebut 

dapat dikatakan bahwa siswa telah melaksanakan praktik kerja industri dengan 

baik. Namun, dengan hasil tersebut pengalaman dan keterampilan siswa masih 

kurang, karena minimnya waktu mereka dalam melaksanakan praktik kerja 

industri. Siswa masih perlu meningkatkan keterampilan yang mereka miliki.  

Sedangkan hasil kesiapan siswa menghadapi dunia kerja dengan kategori 

sangat tinggi sebanyak 15 siswa atau 19.23%, kategori tinggi sebanyak 61 siswa 

atau 78.21%, kategori sedang sebanyak 2 siswa atau 2.56%, serta tidak ada yang 

berkategori rendah maupun sangat rendah. Dari beberapa indikator kesiapan 

menghadapi dunia kerja siswa ada salah satu indikator yang sudah mencerminkan 

kategori sangat tinggi. Hanya saja terdapat dua indikator yang masih tergolong 

dalam kategori rendah, yaitu indikator keterampilan dan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Kategori tersebut 

mengartikan bahwa masih kurangnya keterampilan siswa, misalnya keterampilan 
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dalam mengoperasikan komputer dan berbahasa inggris karena sekarang ini 

menjadi tuntutan dalam melamar pekerjaan di instansi atau perusahaan. Selain itu 

masih rendahnya ilmu dan pengetahuan siswa karena belum tumbuhnya kesadaran 

siswa untuk gemar membaca buku, surat kabar, maupun referensi yang terkait 

dengan pekerjaan yang akan bermanfaat pada saat memasuki dunia kerja. Dengan 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa siswa sudah cukup siap dalam menghadapi 

dunia kerja. Meskipun demikian, masih banyak siswa yang cemas dan takut 

dengan persaingan dunia kerja saat ini. Masih banyak siswa yang belum siap 

secara mental dalam menghadapi dunia kerja. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi Y = -5.066 + 

1.188 X. Artinya apabila kenaikan kesiapan menghadapi dunia kerja (X) sebesar 1 

satuan maka akan menyebabkan kenaikan nilai praktik kerja industri (Y) sebesar 

1.188 kali. Diperoleh nilai F hitung 138.481 dengan nilai signifikan 0.00%. 

Karena nilai signifikan kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

persamaan regresi tersebut linier dan ada pengaruh antara praktik kerja industri 

(prakerin) terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja (Y) pada siswa kelas XII 

Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal tahun 2008/2009. Besarnya pengaruh antara 

praktik kerja industri (prakerin) terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja (Y) 

pada siswa kelas XII Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal tahun 2008/2009 sebesar 

64.6%, sedangkan 35.4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kesiapan siswa 

dalam menghadapi dunia kerja banyak dipengaruhi oleh praktik kerja industri. 

Siswa yang memiliki hasil baik dalam praktik kerja industri, rata-rata lebih siap 

dalam meanghadapi persaingan dunia kerja. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.) Ada pengaruh antara praktik kerja industri (prakerin) terhadap kesiapan 

menghadapi dunia kerja pada siswa kelas XII Akuntansi SMK Negeri 2 Tegal 

tahun 2008/2009. 

2.) Besarnya kontribusi pengaruh praktik kerja industri (prakerin) terhadap 

kesiapan menghadapi dunia kerja pada siswa kelas XII Akuntansi SMK 

Negeri 2 Tegal tahun 2008/2009 adalah sebesar 64.6%, sedangkan 35.4% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut: 

1.) Untuk meningkatkan kesiapan peserta diklat menghadapi dunia kerja 

hendaknya pihak sekolah lebih sering memberikan motivasi dan dorongan 

kepada siswanya untuk sering mengikuti pelatihan/ kursus keterampilan 

(komputer dan bahasa inggris) karena sekarang ini menjadi tuntutan dalam 

melamar pekerjaan di instansi atau perusahaan. 
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2.) Selain itu pihak sekolah juga mengarahkan kepada siswanya untuk gemar 

membaca buku, surat kabar maupun referensi yang berkaitan dengan 

kesiapan menghadapi dunia kerja dan hendaknya lebih baik lagi dalam 

pelaksanaan praktek kerja industri sehingga memperoleh pengalaman kerja 

yang akan bermanfaat ketika peserta diklat memasuki dunia kerja.    

3.) Sebaiknya siswa lebih meningkatkan keterampilan etos kerja dalam praktik 

kerja industri, karena persaingan dunia kerja yang semakin ketat. 
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PEMERINTAH KOTA TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN 

SMK NEGERI 2 KOTA TEGAL 
Jl. Wisanggeni No1. Telp. 358278 Tegal 52124 

 
DAFTAR REKAPITULASI NILAI PRAKTEK KERJA INDUSTRI  

PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI KELAS XII AKUNTANSI 1 dan 2  
TAHUN AJARAN 2008/2009 

 
No NIS Nama L/P Nilai No NIS Nama L/P Nilai 

1 3905 Ayu Nurhani P 85,00 1 3944 Ade Rahmatika P 89,25 
2 3906 Dian Firmasari .D P 86,00 2 3945 Adwi Ratna .A P 90,00 
3 3907 Diana Puspitasari P 84,00 3 3946 Ayu Novianah P 88,75 
4 3908 Diana Setyaningrum P 78,00 4 3947 Azizatun Chakimah P 84,71 
5 3909 Dwi Susanti P 84,71 5 3948 Cici Retno Lestari P 84,71 
6 3910 Dwi Tanti Mulyani P 83,71 6 3949 Dewi Sulistiowati P 72,86 
7 3911 Eka Murdiningsih P 84,43 7 3950 Diana Agustina P 75,00 
8 3912 Eka Riski Sumartin P 84,28 8 3951 Diana Oktaviani P 88,42 
9 3913 Eli Faoziah P 75,04 9 3952 Dwi Yunia Ningsih P 88,14 

10 3914 Evi Seta Ningrum P 75,04 10 3953 Endah Mertiningsih P 88,71 
11 3915 Fetty Nurbaeti P 81,86 11 3954 Eva Naoly P 88,00 
12 3916 Fitri Rosyidah  P 82,43 12 3955 Evi Yuniarti P 88,00 
13 3917 Fitriana Dewi P 83,00 13 3957 Hilda Nur Atikah P 88,00 
14 3918 Iis Komala Sari P 82,57 14 3958 Irma Jayanti P 86,29 
15 3919 Inta Septiani  P 82,57 15 3959 Isneni Latifah P 86,14 
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16 3920 Kasyati Nur. W P 82,85 16 3960 Laeli Soimatun .A P 86,14 
17 3921 Kiki Dwiarti  P 82,71 17 3961 Ni Indra Priatnasari P 86,29 
18 3922 Kiki Liawati  P 82,85 18 3962 Novita Dwi .K P 86,14 
19 3923 Liana Oktavia P 81,88 19 3963 Nur Afni Noviani P 86,14 
20 3924 Linda Kristiani P 78,60 20 3964 Nur Chikmah  P 86,86 
21 3925 Mela Noormalita P 81,88 21 3965 Nur Sofianah P 89,00 
22 3926 Novia Ikawati P 81,50 22 3966 Nurullita P 80,00 
23 3927 Nur Fitriani P 81,50 23 3967 Nuttursih P 80,00 
24 3928 Nur Noviati P 81,50 24 3968 Riski Amalia P 82,14 
25 3929 Nurul Khafanul .R P 82,00 25 3969 Riski Amaliyah P 82,86 
26 3930 Reny Soraya P 81,00 26 3970 Siti Fatkhurrohmah P 82,86 
27 3931 Retno Kencana P 84,07 27 3971 Siti Maemunah P 82,14 
28 3932 Rina Febriani P 80,66 28 3972 Siti Rukmana Hajar P 79,28 
29 3933 Santi Febriani P 90,00 29 3973 Sri Maryati P 82,86 
30 3934 Santi Yan Maf P 90,00 30 3974 Tanti Listiani P 82,43 
31 3935 Sella Awalia P 100,00 31 3975 Tarsunaeni P 82,43 
32 3936 Silmi Aulia Nurani P 100,00 32 3976 Teti Cahyaningrum P 81,42 
33 3937 Sinta Anjarsari P 75,29 33 3977 Tri Mulyani P 81,71 
34 3938 Sinta Ratnawati P 76,43 34 3978 Tri Ningrum P 80,71 
35 3939 Siti Aisah P 74,86 35 3979 Umi Farichatun P 80,00 
36 3940 Suci Aningsih P 77,00 36 3980 Wendy Atika .W P 80,00 
37 3941 Tri Aryanti P 77,00 37 3981 Widi Hastuti P 90,00 
38 3942 Utami Agustina P 77,00 38 3982 Wihesti  P 89,00 
39 3943 Winda Komala P 88,50 39 3983 Wiwin Tanti Welina P 88,71 
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NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

78 78
83.56 94.24
5.00 7.39
.096 .077
.096 .076

-.078 -.077
.848 .679
.468 .746

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Prakerin
Kesiapan

Kerja

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Prakerina . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kesiapan Kerjab. 
 

Model Summaryb

.804a .646 .641 4.43
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Prakerina. 

Dependent Variable: Kesiapan Kerjab. 
 

ANOVAb

2714.581 1 2714.581 138.481 .000a

1489.791 76 19.603
4204.372 77

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Prakerina. 

Dependent Variable: Kesiapan Kerjab. 
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Coefficientsa

-5.066 8.454 -.599 .551
1.188 .101 .804 11.768 .000

(Constant)
Prakerin

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kesiapan Kerjaa. 
 

Casewise Diagnosticsa

-4.323 78
-3.932 76

Case Number
2
68

Std. Residual
Kesiapan

Kerja

Dependent Variable: Kesiapan Kerjaa. 
 

Residuals Statisticsa

81.52 113.78 94.24 5.94 78
-19.14 7.10 9.11E-15 4.40 78
-2.142 3.290 .000 1.000 78
-4.323 1.605 .000 .993 78

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kesiapan Kerjaa. 
 

Charts 
 

Regression Standardized Residual
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Histogram

Dependent Variable: Kesiapan Kerja
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N = 78.00
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Normal P-P Plot of Regression Stand

Dependent Variable: Kesiapan Kerja

Observed Cum Prob
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Scatterplot

Dependent Variable: Kesiapan Kerja
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