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 Perkembangan IPTEK dan arus globalisasi yang semakin maju menuntut 
pula perubahan di segala bidang, termasuk di bidang dunia kerja. Persyaratan 
untuk masuk dunia kerja semakin sulit, tidak sekedar tingkat pendidikan yang 
tinggi saja, tetapi juga keahlian. Hal ini harus diperhatikan SMK sebagai salah 
satu lembaga pendidikan, di mana salah satu usahanya adalah pembukaan 
program keahlian-program keahlian yang di butuhkan oleh dunia kerja. Salah 
satu program keahlian yang ada di SMK Negeri 9 Semarang adalah program 
keahlian Administrasi Perkantoran. Program keahlian Administrasi 
Perkantoran termasuk program keahlian yang diminati oleh siswa, dan 
menduduki peringkat ke-2 setelah program keahlian akuntansi disusul 
program keahlian penjualan. Di mana setiap siswa mempunyai pertimbangan-
pertimbangan yang berbeda di dalam memilih suatu program keahlian. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi siswa memilih program keahlian Administrasi Perkantoran di 
SMK Negeri 9 Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
faktor-faktor apa yang mempengaruhi siswa memilih program keahlian 
Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 9 Semarang. 
  Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMK Negeri 9 
Semarang yang masuk di program keahlian Administrasi Perkantoran yang 
berjumlah 121 siswa. Sedangkan untuk sampel dipakai tekhnik proporsional 
random sampling dan didapat 93 siswa. Variabel yang digunakan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi siswa memilih program 
keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 9 Semarang adalah 
sebayak 35 variabel, di mana setelah dihitung validitas dan realibilitasnya 
didapat 30 variabel baru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode kuesioner dan metode dokumentasi.  Sedangkan untuk analisis data 
digunakan analisis faktor yaitu analisis yang digunakan untuk mereduksi 
data/variabel yang banyak diubah menjadi variabel yang jumlahnya sedikit. 

  Berdasarkan analisis faktor, dari 30 variabel terdapat 6 faktor baru yang 
terbentuk dan  11 variabel yang harus direduksi. Enam faktor baru yang 
terbentuk adalah yaitu (1) faktor dunia, (2) faktor motivasi belajar, (3) faktor 
kompetensi yang dimiliki oleh siswa, (4) faktor fasilitas yang dimiliki oleh 
pihak sekolah, (5) faktor lingkungan sosial, dan (6) faktor kapasitas program 
keahlian. Sumbangan atau kontribusi dari setiap faktor adalah sebagai berikut : 
(a) dunia kerja memiliki kontribusi sebesar 28,567%, (b) motivasi belajar 
memiliki kontribusi sebesar 9,583%, (c) kompetensi yang dimiliki siswa 
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memiliki kontribusi sebesar 9,090%, (d) fasilitas sekolah memiliki kontribusi 
sebesar 7,819%, (e) lingkungan sosial memiliki kontribusi sebesar 6,639%, (f) 
kapasitas program keahlian memiliki kontribusi sebesar 5,514%. Faktor yang 
memberikan kontribusi terbesar dalam pemilihan Program Keahlian 
Administrasi Perkantoran adalah faktor dunia kerja yaitu sebanyak 28,567%. 
Sedangkan sumbangan yang terkecil diberikan oleh kapasitas program 
keahlian yaitu sebesar 5,514%. Sedangkan 11 variabel yang direduksi yaitu 
variabel minat untuk masuk program keahlian Administarsi Perkantoran, 
kualitas guru, ketrampilan yang dimiliki, tingkat bonafiditas program keahlian 
Administrasi Perkantoran, pandangan orang tua terhadap pendidikan siswa, 
mata diklat yang diajarkan, dorongan orang tua, sikap teman-teman sebaya 
dan kondisi ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar 

  Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan pihak sekolah dapat menambah 
jumlah kelas untuk program keahlian AP, terbinanya hubungan yang baik 
antara siswa dengan pihak sekolah, misalnya pemberian mata diklat yang 
disesuaikan dengan IPTEKS, pemakaian guru-guru yang berkualitas dll. 
Selain itu, juga terbinanya hubungan yang baik antara siswa dengan 
lingkungan di sekitarnya, misalnya pemberian support/dorongan orang tua 
terhadap anak dan hubungan yang harmonis siswa dengan teman-teman 
sebayanya. Hal yang terpenting adalah adanya semangat/motivasi yang kuat 
yang beasal dari siswa itu sendiri, karena siswa akan lebih optimal dalam 
melakukan sesuatu jika mempunyai kekuatan yang berasal adari dirinya 
sendiri.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang semakin pesat 

ditambah dengan arus globalisasi menimbulkan perubahan–perubahan di 

segala bidang kehidupan. Salah satunya adalah perubahan di dalam dunia 

kerja. Persyaratan untuk memasuki dunia kerja semakin berat, tidak hanya 

tingkat pendidikan yang tinggi saja, namun juga dibutuhkan skill (keahlian) 

yang tinggi pula. Tuntutan dari dunia kerja semakin berat, ditambah dengan 

banyaknya pencari kerja yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja 

yang tersedia di masyarakat mengakibatkan persaingan dalam mencari 

pekerjaan semakin berat.  Tuntutan dari dunia kerja tersebut harus mendapat 

perhatian dari banyak pihak, salah satunya adalah dari lembaga pendidikan 

formal (sekolah) yang dalam hal ini berperan sebagai salah satu pencetak 

sumber daya manusia. Lembaga pendidikan formal tersebut (sekolah), juga 

harus mengadakan perubahan–perubahan, baik dari segi pendidik, kurikulum, 

sarana–prasarana dan lain–lain untuk mempersiapkan siswa agar mereka siap 

dalam dunia kerja. 

      Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan 

ditegaskan dalam pasal 15 UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 

didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sebagai bagian dari Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan 
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pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan 

peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan 

beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja dan mengembangkan 

diri di kemudian hari. Oleh karena itu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

perlu membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan tekhnologi agar mereka 

dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia 

kerja. 

       Pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang produktif yang dapat 

langsung bekerja di bidangnya, setelah melalui pendidikan dan pelatihan yang 

berbasis kompetensi. Pendidikan menengah kejuruan harus dijalankan atas 

dasar prinsip investasi SDM (human capital investment). Semakin tinggi 

kualitas pendidikan dan pelatihan yang diperoleh seseorang (peserta didik) 

akan semakin produktif orang tersebut.  

       Sekolah Menengah Kejuruan (dalam hal ini adalah SMK Negeri 9 

Semarang) sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan berusaha 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbagai program keahlian yang 

disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja dan selalu meningkatkan 

kualitas dari lulusannya agar nantinya berguna di dunia kerja. Dengan 

demikian, pembukaan program keahlian di SMK harus berorientasi terhadap 

perubahan pasar kerja. Penyiapan manusia untuk bekerja bukan berarti 

menganggap manusia semata–mata sebagai faktor produksi karena 
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pembangunan ekonomi memerlukan kesadaran sebagai warga negara yang 

baik dan bertanggung jawab sekaligus warga negara yang produktif. 

       Dengan berubahnya Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) 

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka saat ini SMK Negeri 9 

Semarang juga tengah mempersiapkan diri untuk mengembangkan diri agar 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. SMK Negeri 9 

Semarang juga sedang mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan 

sekolah–sekolah menengah kejuruan lainnya, agar nantinya menghasilkan 

lulusan–lulusan yang berguna di dunia kerja. Melihat fenomena di atas, 

ditambah dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan dari dunia kerja yang 

semakin berat, maka SMK Negeri 9 mulai mengembangkan program 

keahlian–program keahlian yang diminati dan berguna bila diterapkan di dunia 

kerja. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibekali dengan berbagai 

kecakapan, baik kecakapan adaptif, produktif dan normatif yang nantinya akan 

menjadi dasar kompetensi kerja yang sesuai Standart Kompetensi Nasional 

Indonesia (SKNI). Melihat fenomena di atas, maka SMK Negeri 9 membuka 

program keahlian–program keahlian yang nantinya akan berguna di dunia 

kerja. Ada 3 program keahlian yang dibuka, yaitu akuntansi, administrasi 

perkantoran dan penjualan.  

        Salah satu program keahlian yang ada di SMK Negeri 9 adalah 

program keahlian administrasi perkantoran. Program keahlian administrasi 

perkantoran dulunya dikenal dengan jurusan sekretaris. Tapi semenjak tahun 

diklat 2004/2005 diubah menjadi program keahlian administrasi perkantoran. 
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Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK). Program keahlian administrasi perkantoran bertujuan untuk 

menghasilkan lulusan yang dapat memasuki dunia kerja serta dapat 

mengembangkan sikap profesional, mampu memilih karier, mampu 

berkompetensi dan mampu mengembangkan diri, serta menjadi tenaga kerja 

tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia kerja dan industri pada saat 

ini maupun yang akan datang.  

       Sesuai dengan bidang ilmunya, program keahlian administrasi 

perkantoran menawarkan berbagai ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang 

berhubungan dengan administrasi perkantoran. Melalui program keahlian 

administrasi perkantoran, siswa dipersiapkan untuk menjadi tenaga–tenaga 

yang ahli di bidang administrasi perkantoran agar dapat menyelesaikan 

pekerjaan kantor dengan efektif dan efisien. 

       Program keahlian administrasi perkantoran, sebagai salah satu dari 3 

program keahlian di SMK Negeri 9 (selain akuntansi dan penjualan), termasuk 

program keahlian yang diminati oleh siswa, karena memberikan pengetahuan 

dan wawasan yang akan bermanfaat di dunia kerja, sehingga memudahkan 

siswa untuk mencari pekerjaan, saat mereka lulus nanti . Program keahlian ini 

menduduki peringkat ke dua setelah program keahlian akuntansi yang disusul 

dengan program keahlian penjualan. Masing–masing program keahlian 

tersebut difokuskan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Setiap 

program keahlian memiliki peminat–peminat tersendiri, yang disesuaikan 

dengan bakat, minat dan prestasi yang dapat diketahui dari nilai raport. 
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Berbeda dengan sekolah lainnya yang melakukan penjurusan pada kelas II, 

maka di SMK Negeri 9 pemilihan jurusan dilakukan sejak kelas I dan melalui 

sejumlah test seleksi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pertimbangan setiap 

siswa berbeda antara siswa yang satu dengan yang lain dalam memilih 

program keahlian yang mereka pilih, baik faktor yang berasal dari luar 

ataupun dalam. Pertimbangan–pertimbangan tersebut disesuaikan dengan 

prestasi dan kompetensi yang ingin mereka capai. 

      Dari uraian di atas, dapat diambil judul penelitian :  “Faktor–Faktor 

Yang Mempengaruhi Siswa Memilih Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran Di SMK Negeri 9 Semarang” 

 

B. PERMASALAHAN  

        Adapun permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah 

faktor–faktor apa yang mempengaruhi siswa memilih program keahlian 

administrasi perkantoran di SMK Negeri 9 Semarang 

 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

apa  yang mempengaruhi siswa memilih Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Negeri 9 Semarang 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 
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 1). Bagi pihak sekolah khususnya SMK Negeri 9 Semarang, adalah  

 bahwa  dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang 

 faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi siswa memilih Program 

 Keahlian Administrasi Perkantoran, sehingga nantinya dapat 

 dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah kualitas dan daya 

 tampung bagi program keahlian tersebut. 

  2). Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman 

terutama pada masalah yang berhubungan dengan minat memilih 

suatu program keahlian di sekolah menengah kejuruan.  

  3). Bagi siswa khususnya siswa SMK Negeri 9 Semarang pada 

khususnya dan SMK–SMK lainnya, yakni dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan yang sangat penting dalam memilih suatu program 

keahlian . 

b. Kegunaan Praktis 

   1).  Memberikan masukan pada dunia pendidikan tentang faktor–faktor 

yang  mempengaruhi siswa memilih program keahlian administrasi 

perkantoran. 

  2).  Memberikan masukan pada sekolah, khususnya Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) tentang faktor–faktor yang mempengaruhi siswa 

memilih program keahlian administrasi perkantoran. 

D. SISTEMATIKA SKRIPSI 

  Bab satu Pendahuluan yang memuat empat sub bab, yaitu latar belakang, 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi. Latar 



 

 

7

belakang memuat tentang hal-hal yang mendasari pemilihan judul penelitian, 

permasalahan memuat tentang apa saja permasalahan yang ada dalam 

penelitian. Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian memuat tentang tujuan 

dan kegunaan dari diadakannya penelitian. Sistematika skripsi memuat tentang 

struktur dan susunan penulisan skripsi. 

  Bab dua Landasan Teori yang terdiri dari enam sub bab, yaitu tinjauan 

tentang belajar, tinjauan tentang prestasi belajar, tinjauan tentang program 

keahlian administrasi perkantoran, tinjauan tentang pemilihan program 

keahlian administrasi perkantoran, kerangka berpikir dan hipotesis. Tinjauan 

tentang belajar memuat tentang pengertian belajar, ciri-ciri belajar dan prinsip-

prinsip belajar. Tinjauan tentang prestasi belajar memuat tentang pengertian 

prestasi belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

Tinjauan tentang program keahlian administrasi perkantoran memuat tentang 

pengertian dan ruang lingkup administrasi perkantoran. Sedangkan tinjauan 

tentang pemilihan program keahlian administrasi perkantoran memuat tentang 

teori tentang pemilihan program keahlian administrasi perkantoran. Kerangka 

berpikir merupakan gambaran singkat tentang judul penelitian yang berbentuk 

skema dan hipotesis memuat tentang hipotesis atau dugaan sementara dari 

penelitian. 

  Bab tiga Metode Penelitian yang terdiri dari lima sub bab, yaitu populasi 

dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis 

instrument dan metode analisis data. Populasi dan sampel memuat tentang 

jumlah populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian. Variabel 
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penelitian memuat tentang variabel paa saja yang ada dalam penelitian. 

Sedangkan metode pengumpulan data memuat tentang metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode kuesioner dan metode 

dokumentasi.  Metode analisis instrument memuat tentang validitas dan 

realibilitas. Metode analisis data memuat tentang metode analisis data yang 

dipakai dalam penelitian ini, yaitu analisis faktor. 

 Bab empat berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi analisis  

hasil penelitian dan pembahasan. Analisis hasil penelitian memuat tentang 

gambaran umum SMK Negeri 9 Semarang dan karakteristik responden. 

Deskripsi pertimbangan siswa dalam memilih program keahlian administrasi 

perkantoran merupakan gambaran atau penjabaran dari hasil penelitian yang 

diwujudkan dalam analisis prosentase. Hasil analisis data memuat tentang 

faktor-faktor baru yang telah ditemukan melalui analisis faktor. 

  Bab lima berisi Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan memuat tentang rangkuman dari penelitian yang disesuaikan 

dengan permasalahan. Sedangkan saran mencakup saran-saran yang dapat 

diberikan terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 A. Tinjauan Tentang Belajar 

1. Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan proses internal yang kompleks. Hal ini karena 

 melibatkan seluruh ranah mental, yang meliputi ranah kognitif, afektif dan 

 psikomotorik. Dari segi guru, proses belajar tersebut dapat diamati secara 

 langsung, artinya proses internal siswa dapat diamati dan dipahami oleh 

 guru. Proses belajar tersebut terlihat melalui perilaku siswa ketika 

 mempelajari bahan belajar. Perilaku tersebut merupakan respon siswa 

 terhadap tindakan belajar dan mengajar dari guru. (Dimyati dan Mudjiono, 

 2002 : 18)  

 Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku 

 manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

 dikerjakan.Belajar memegang peranan penting dalam perkembangan 

 kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian dan bahkan persepsi 

 manusia. Oleh karena  itu, dengan menguasai prinsip–prinsip tentang 

 belajar, seseorang mampu  memahami bahwa aktivitas belajar itu 

 memegang peranan dalam proses  psikologis. Beberapa ahli telah 

 menyusun pengertian belajar, yang  perumusannya berbeda–beda, yaitu :  

a. Menurut W.S. Winkel, (dalam Tim MKDK, 2000:4), belajar adalah 

suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 
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dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai serta sikap.  

 b.  Belajar merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang terjadi pada   

semua orang yang berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi 

hingga ke liang lahat. (Slameto, 2003 : 15) 

 c. Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif menetap berkat 

latihan dan pembelajaran. (Hamalik, 2002 : 154) 

 Dari beberapa definisi tersebut tampak bahwa para ahli–ahli 

 tersebut mempunyai pendapat yang sama bahwa hasil suatu aktifitas 

 belajar adalah “perubahan”. Perubahan tersebut terjadi karena 

 “pengalaman”. Konsep tentang belajar mengandung 3 unsur, yaitu : 

1. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Untuk mengukur apakah 

seseorang telah belajar, maka diperlukan perbandingan antara perilaku 

sebelum dan setelah mengalami kegiatan . Apabila terjadi perbedaan 

perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang telah belajar. 

2. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 

 pengalaman. 

3. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

 Lamanya perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah  

sukar untuk diukur. Biasanya perubahan perilaku dapat berlangsung 

selama satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan bertahun-tahun. 
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2. Ciri-ciri Belajar 

Ciri-ciri belajar adalah sifat atau keadaan yang khas dimiliki oleh 

 perbuatan belajar. Dengan demikian, ciri-ciri belajar ini akan 

 membedakannya dengan perbuatan yang bukan belajar. Adapun ciri-ciri 

 belajar adalah sebagai berikut: 

a. Belajar dilakukan secara sadar dan mempunyai suatu tujuan 

      Tujuan digunakan sebagai arah kegiatan dan sekaligus sebagai tolak 

ukur keberhasilan belajar. 

b. Merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan pada orang lain.   

Jadi belajar bersifat individual. 

c. Merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Berarti 

individu harus aktif bila dihadapkan pada suatu lingkungan tertentu. 

d. Mengakibatkan terjadinya perubahan dalam diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek 

kognitif , afektif, psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lain. 

(Tim MKDK, 2000:31) 

 Selain perubahan yang disebabkan oleh perbuatan belajar, ada 

 beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang tanpa melalui 

 belajar. Adapun ciri-ciri perubahan tersebut adalah : 

a. Perubahan karena kematangan 

 Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, di mana alat–alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru (Slameto, 2003 : 60). Perubahan karena kematangan 
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ini sangat jelas terlihat pada pertumbuhan fisik, terutama pada fase 

bayi, anak dan remaja. 

b. Perubahan karena kondisi fisik dan mental. 

 Perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengaruh kesehatan atau 

emosi, tidak termasuk belajar, misalnya : seorang anak yang sehat 

biasanya dapat bergerak dengan lincah, tapi ketika sakit panas, 

kelincahannya hilang atau menjadi lemah. Pengaruh minuman keras 

dan obat–obatan terlarang lainnya dapat juga merubah perilaku 

seseorang, tetapi perubahan ini bukan termasuk ciri belajar maupun 

aktivitas belajar. 

c. Perubahan yang tidak bertahan lama . 

 Perubahan ini merupakan perubahan perilaku yang terjadi pada diri 

individu yang bersifat sementara.(Tim MKDK, 2000 : 30-31) 

3. Prinsip-prinsip Belajar 

 Prinsip-prinsip belajar adalah hal-hal yang sangat penting yang 

 harus ada dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Agar kegiatan 

 belajar yang dilakukan oleh siswa dapat mencapai tujuan, maka ada 

 beberapa prinsip belajar yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut 

 antara lain: 

a. Kesiapan belajar.  

Faktor kesiapan baik fisik maupun psikologis, merupakan kondisi 

awal suatu kegiatan belajar. Kondisi fisik yang tidak kondusif, misalnya 

sakit pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk 
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belajar. Demikian pula kondisi psikologis yang kurang baik, misalnya 

tertekan, gelisah, dsb merupakan kondisi awal yang tidak menguntungkan 

bagi kelancaran belajar. Kondisi fisik dan psikologis ini biasanya sudah 

terjadi pada diri siswa sebelum ia masuk kelas. Oleh karena itu sikap guru 

yang penuh pengertian dan mampu menciptakan situasi kelas yang 

menyenangkan merupakan implikasi dari prinsip belajar “kesiapan” ini. 

b. Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu obyek. 

Dapat pula dikatakan bahwa perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran 

yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Belajar sebagai suatu 

aktivitas yang kompleks, sangat membutuhkan perhatian dari siswa yang 

belajar. Perhatian ini pada siswa umumnya tidak timbul dengan 

sendirinya. Oleh karena itu guru perlu mengetahui berbagai kiat untuk 

menarik perhatian siswa pada saat awal dan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

c. Motivasi 

Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai 

tujuan. Motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif pada saat orang 

melakukan aktivitas. Motif ini tidak selaku aktif pada diri seseorang. Ada 

kalanya siswa bersemangat belajar, namun pada suatu saat motif tersebut 

tidak aktif sehingga siswa tidak terdorong untuk belajar. Oleh karena itu 

guru diharapkan dapat selalu memotivasi siswa untuk belajar. 
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d. Keaktifan siswa 

Kegiatan belajar dilakukan oleh  siswa, oleh karena itu siswa harus 

aktif tidak boleh pasif. Dengan bantuan guru siswa harus mampu mencari, 

menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Siswa 

harus dipandang sebagai makhluk yang dapat diajar dan mampu belajar. Ia 

telah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan potensial baik fisik 

maupun psikologis. Dengan adanya pandangan seperti itu seyogyanya 

guru dapat membelajarkan siswa sedemikian rupa, sehingga keaktifan 

siswa betul-betul terwujud. 

e. Mengalami sendiri. 

Prinsip pengalaman ini sangat penting dalam belajar dan 

mengkaitkannya dengan prinsip keaktifan. Siswa yang belajar dengan 

melakukan sendiri akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dan 

pemahaman yang lebih mendalam. Lebih lanjut prinsip mengalami sendiri 

diartikan bahwa hendaknya siswa tidak hanya tahu secara teoritis, tetapi 

juga secara praktis. Agar prinsip ini dapat terwujud, guru harus melakukan 

pembelajaran yang memungkinkan siswa mengalami sendiri, misalnya 

dengan metode inquiry, eksperimen, metode unit dsb disamping 

penjelasan teoritis. 

f. Pengulangan. 

Materi pelajaran ada yang mudah dan ada pula yang sukar. Dengan 

latihan berarti siwa mengulang-ulang materi yang  dipelajari sehingga 

materi tersebut makin lama makin mudah diingat. Dengan pengulangan, 
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tanggapan tentang materi makin segar dalam pikiran siswa, sehingga 

makin mudah direproduksi. Dalam hal melakukan pengulangan, guru 

dapat memberikan pekerjaan rumah, membuat laporan, mengadakan 

ulangan harian dll. 

g. Materi pelajaran yang menantang. 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi pula oleh rasa ingin tahu 

(curiosity) siswa terhadap suatu persoalan. Dengan sikap seperti ini 

motivasi siswa akan meningkat. Curiosity ini timbul bila materi pelajaran 

yang dihadapinya bersifat menantang atau problematis. Materi yang 

diterima siswa dengan cara “tinggal menelan” biasanya kurang menantang 

dan membuat siswa pasif. Sebaliknya materi yang mengandung 

permasalahan membuat siswa harus “mencerna” yang membuat siswa 

menjadi aktif. Oleh karena itu hendaknya guru sering memberikan materi 

yang problematis untuk merangsang rasa ingin tahu siswa yang pada 

gilirannya membuat mereka aktif belajar. 

h. Balikan dan Penguatan 

Balikan ( feed back ) adalah masukan yang sangat penting baik 

bagi siswa maupun bagi guru. Dengan balikan siswa mengetahui sejauh 

mana kemampuannya dalam suatu hal, dimana letak kekuatan dan 

kelemahannya. Untuk menetralisir balikan ini guru hendaknya 

memberitahukan kemajuan belajar siswa, misalnya dengan 

mengembalikan kertas ulangan yang di dalamnya terdapat tanda-tanda 

atau arahan dari guru. Balikan ini juga berharga bagi guru untuk 
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menentukan perlakuan selanjutnya dalam pembelajaran, seperti untuk 

melakukan remidial teaching.  

Penguatan (reinforcement) adalah suatu tindakan yang 

menyenangkan dari guru terhadap siswa yang telah berhasil melakukan 

suatu perbuatan belajar. Dengan penguatan diharapkan siswa akan 

“tuman” artinya mengulangi lagi perbuatan yang sudah baik itu. Prinsip 

balikan dan penguatan ini hendaknya diterapkan oleh guru dalam 

pembelajarannya, karena mempunyai dampak positif bagi belajar siswa. 

i. Perbedaan individual 

Siswa-siswa dalam suatu kelas yang dihadapi oleh guru tidak 

boleh disamakan kondisinya seperti benda mati. Masing-masing siswa 

memiliki karakteristik, baik dilihat dari segi fisik maupun psikis. Dengan 

adanya perbedaan ini tentu kemampuan, minat serta kemampuan belajar 

mereka tidak sama persis. Oleh karena itu guru perlu memberikan 

perlakuan yang sama terhadap masing-masing siswa dalam proses 

pembelajaran. ( Tim MKDK, 2000:26-30) 

B.  Tinjauan tentang Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

  Secara harfiah, prestasi berarti suatu tingkatan keberhasilan yang 

 dicapai setelah melakukan belajar dalam pengertian sehari–hari banyak 

dihubungkan dengan pencapaian kegiatan belajar yang dilihat secara 

kuantitatif dan kualitatif, yaitu  angka–angka yang berupa penilaian baik, 

sedang dan kurang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi 
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adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang. ( Depdiknas, 2001: 895). 

Prestasi dapat juga diartikan sebagai hasil yang telah dicapai melalui suatu 

usaha atau kegiatan sedangkan pengertian dari belajar menurut para ahli 

berbeda-beda kerena disebabkan oleh latar belakang pandangan dan teori 

yang berbeda. 

  Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman 

individu dan lingkungannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu 

usaha atau kegiatan untuk menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan 

oleh guru di sekolah.  

  Prestasi menunjukkan hasil yang telah dicapai setelah melakukan 

perbuatan belajar. Untuk memahami tingkat keberhasilan dalam proses 

belajar diadakan pengukuran atau evaluasi belajar. Hasil pengukuran inilah 

yang menunjukan hasil yang telah dicapai dalam mengikuti proses belajar 

tertentu. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

  Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan 

hasil  belajar dapat diikhtisarkan sebagai berikut : 

  a. Faktor intern yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

belajar yang berasal dari siswa yang sedang belajar. Faktor-faktor ini 

meliputi: 
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    1). Kondisi Fisiologis 

Kondisi fisiologis dapat dibagi menjadi 2 yaitu:  

a). Keadaan fisiologis jasmani pada umumnya 

Keadaan ini melatarbelakangi aktivitas belajar; keadaan jasmani 

yang segar akan menunjang prestasi belajar sedangkan keadaan 

jasmani yang lelah akan menghambat proses belajar. Dalam hal ini 

ada 2 hal yang perlu dikemukakan yaitu  menyangkut nutrisi yang 

mencukupi dan beberapa penyakit yang sangat mengganggu proses 

belajar. 

b). Keadaan fungsi jasmani tertentu terutama fungsi panca indera. 

     (Suryabrata, 2000 : 155-156) 

 2). Kondisi Psikologis. 

Beberapa faktor psikologis yang utama, yang dapat mempengaruhi 

proses dan hasil belajar yaitu : 

a. Kecerdasan atau intelegensi 

Menurut C.P. Chaplin (dalam Hurlock,1994 : 25), intelegensi 

adalah kecakapan yang terdiri dari kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan diri kedalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara 

efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat.  

Kecerdasan atau intelegensi sangat besar peranannya dalam 

keberhasilan seseorang mempelajari sesuatu atau mengikuti program 

pendidikan. Orang yang lebih cerdas akan cepat menguasai pelajaran 
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dibandingkan dengan orang yang kurang cerdas, meskipun fasilitas 

dan waktu yang digunakan untuk mempelajari materi pelajaran relatif 

sama. 

b. Bakat 

Bakat merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan 

dilatih agar dapat terwujud. Menurut Hilgard (dalam Djamari, 2000 

:30), bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru 

akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 

berlatih. Jadi bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap 

proses dan hasil belajar seseorang. Belajar pada bidang yang sesuai 

dengan bakat yang dimiliki, akan meningkatkan kepuasan dalam diri 

seseorang dan kemungkinan akan memperbesar kemungkinan 

berhasilnya usaha itu. 

c. Minat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu ; gairah ; keinginan 

(Depdiknas, 2001: 744). Sedangkan menurut Hilgard (dalam Djamari, 

2000:35), minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai dengan 

rasa senang. Jika seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh minat, 

maka dapat diharapkan bahwa hasilnya akan lebih baik. Sebaliknya 
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apabila seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu maka ia 

tidak akan berhasil dalam mempelajari hal itu. 

d. Motivasi 

Menurut W.S. Winkel (dalam Tim MKDK, 2000 :61-62),motif 

adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan 

motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif saat melakukan suatu 

perbuatan.  

 Jadi motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk belajar. Dalam kenyataannya motivasi 

belajar tidak selalu timbul dalam diri siswa. Sebagian siswa 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi tetapi sebagian lagi 

motivasinya rendah bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan 

karena beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu :cita-cita atau 

aspirasi, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan, 

unsur-unsur dinamis dalam belajar, upaya guru dalam membelajarkan 

siswa. 

 Seseorang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan 

berhasil dalam belajar, sebaliknya orang yang motivasi belajarnya 

rendah akan mengalami kegagalan dalam belajar. 

e. Emosi  

Menurut CP. Chaplin (dalam Hurlock, 1994 : 25), emosi dapat 

dirumuskan sebagai suatu keadaan terangsang dari individu, mencakup 



 

 

21

perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dan 

perubahan perilaku.  Keadaan emosi yang labil seperti mudah marah, 

tersinggung, merasa tertekan, merasa tidak aman dapat mengganggu 

keberhasilan anak dalam belajar. Perasaan aman, gembira, bebas, 

merupakan aspek yang mendukung dalam kegiatan belajar. 

f. Kemampuan kognitif 

Kemampuan kognitif adalah kemampuan menalar atau 

penalaran yang dimiliki oleh siswa. Kemampuan penalaran yang tinggi 

akan memungkinkan seorang siswa dapat belajar lebih baik daripada 

siswa yang memiliki kemampuan penalaran rendah. Namun 

kemampuan kognitif ini tidak akan berkembang baik tanpa adanya 

latihan. 

       b.  Faktor Ekstern 

 Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa 

yang dapat  mempengaruhi proses dan hasil belajar, antara lain: 

      1.Faktor Lingkungan 

       a). Lingkungan alami 

Lingkungan alami merupakan kondisi alami yang berpengaruh 

 terhadap proses dan hasil belajar seperti suhu udara, cuaca, musim, 

 kelembaban udara, dll. Udara yang segar akan memberikan kondisi 

 yang lebih baik untuk belajar daripada udara yang panas. Oleh 

 karena itu dikatakan bahwa belajar pada pagi hari lebih efektif 

 daripada belajar pada siang hari. 
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   b). Lingkungan Sosial 

   Lingkungan sosial ini meliputi manusia dan representasinya 

 (wakilnya) maupun wujud-wujud lain yang berpengaruh terhadap 

 proses dan hasil belajar. Hubungan antara anak dan orang tua yang 

 harmonis, penuh perhatian, kasih sayang, akrab dan saling 

 pengertian memungkinkan anak belajar dengan baik. Karena 

 disamping dapat memberikan dorongan untuk belajar, orang tua 

 akan membantu menciptakan situasi belajar yang baik. Selain 

 orang tua, teman bergaul juga dapat berpengaruh terhadap proses 

 dan hasil belajar siswa. Lingkungan sosial yang lain seperti potret, 

 tulisan, suara  mesin pabrik, keramaian pasar, hiruk pikuk lalu 

 lintas juga berpengaruh terhadap belajar. 

  Kesempurnaan dan kualitas kondisi intern yang dimiliki oleh 

 individu akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil 

 belajar. Faktor-faktor intern ini terbentuk sebagai akibat dari 

 pertumbuhan, pengalaman belajar dan perkembangannya. 

2. Faktor Instrumental 

Adalah faktor yang adanya dan penggunaannya dirancang sesuai 

dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini terdiri dari : 

a. Kurikulum 

 Kurikulum adalah sejumlah kegiatan yang diberikan kepda 

 siswa. kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan 

 pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan 
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 bahan pelajaran tersebut. (Slameto, 2003 : 68). Kurikulum sekolah 

 yang belum mantap, sering mengalami perubahan-perubahan dapat 

 mengganggu proses belajar siswa, terutama bagi siswa yang 

 terkena aturan dari perubahan kurikulum tersebut. Kurikulum yang 

 baik, jelas dan mantap memungkinkan para siswa untuk dapat 

 belajar dengan baik pula. 

b.  Program 

 Program pendidikan dan pengajaran di sekolah yang telah 

 dirinci dalam suatu kegiatan yang jelas akan memudahkan siswa 

 dalam merencanakan dan mempersiapkan diri untuk mengikuti 

 program tersebut. Program-program yang jelas tujuan, sasaran, 

 waktu, dan kegiatannya dapat dilaksanakan dengan mudah, akan 

 membantu siswa dalam proses belajar. 

c. Sarana dan Prasarana 

 Keadaan gedung, termasuk penerangan, fentilasi, tempat 

 duduk dapat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Alat-alat 

 pelajaran yang lengkap, perpustakaan yang memadai, merupakan 

 faktor pendukung keberhasilan siswa dalam belajar. 

d. Guru/Tenaga Pengajar 

 Kelengkapan jumlah guru, kemampuan, kedisiplinan dan 

 cara mengajar yang baik dari seorang guru akan memungkinkan 

 siswa dapat belajar secara baik. Dalam proses belajar mengajar 

 guru merupakan komponen penting yang sangat berpengaruh 
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 terhadap keberhasilan belajar siswa terutama dalam sistem 

 pengajaran klasikal. 

 Dalam proses penjurusan, salah satu faktor yang menjadi 

 pertimbangan sekolah adalah prestasi siswa yang ditunjukan dengan nilai 

 raport, karena ada beberapa program keahlian yang memiliki persyaratan 

 tertentu, yaitu dengan mendasarkan pada nilai mata diklat tertentu sebagai 

 syarat untuk dapat masuk ke program keahlian tersebut. Selain itu pihak 

 sekolah juga perlu mempertimbangkan minat siswa terhadap suatu 

 program keahlian  yang menjadi pilihan mereka. Hal-hal tersebut nantinya 

 dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan program keahlian 

 yang tepat bagi setiap siswa. Dalam proses penjurusan pemegang 

 keputusan akhir dalam menentukan program keahlian bagi siswa berada di 

 tangan pihak  sekolah, hal ini disebabkan karena daya tampung dari setiap 

 program keahlian terbatas sehingga diperlukan adanya seleksi yang ketat 

 untuk  menentukan program keahlian bagi siswa sesuai dengan bakat, 

 minat, dan prestasi yang diperolehnya.  

 

C. Tinjauan Tentang Program Keahlian  Administrasi Perkantoran. 

Program Keahlian Administrasi Perkantoran merupakan salah satu 

program keahlian yang ada, selain program keahlian akuntansi dan penjualan. 

Sesuai dengan namanya, Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

menawarkan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan 

dengan administrasi kantor. Melalui program keahlian ini, siswa dipersiapkan 
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untuk menjadi tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya, khususnya di 

bidang administrasi perkantoran. Sedangkan jika nantinya mereka terjun ke 

dalam dunia kerja sebagai tenaga administrasi, maka ilmu dan keterampilan 

yang mereka peroleh dapat menjadi bekal dalam menyelesaikan pekerjaan-

pekerjaan kantor ada. 

1. Pengertian Administrasi Perkantoran. 

Administrasi adalah segala kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, 

surat-menyurat, ketik-mengetik, serta penyimpanan dan pengurusan 

masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan belaka. (The 

Liang Gie, 2000 : 457). Jadi pengertian administrasi perkantoran adalah 

segala kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor.  

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pekerjaan Kantor 

a.  Menurut George Terry  

  Pekerjaan perkantoran adalah keterangan secara lisan dan 

pembuatan warkat-warkat tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk 

meringkaskan banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan 

fakta bagi tindakan kontrol dari pimpinan. 

b. Menurut Leffingwell dan Robinson  

  Pekerjaan perkantoran dapat diperinci dalam kegiatan-kegiatan 

berikut: 1) menerima pesanan-pesanan, mengantarkan, dan mengirimkannya  

dengan kapal, 2) membuat rekening, 3) surat-menyurat, mendikte, mengetik, 

4) menyimpan warkat, 5) menyampaikan hutang dan mengumpulkan 

perhitungan yang belum diselesaikan, 6) mengurus, membagi-bagi dan 
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mengirimkan surat-surat, 7) pekerjaan memperbanyak warkat dan 

membubuhkan alamat, 8) macam-macam pekerjaan seperti menelepon, 

menerima tamu, pekerjaan  pesuruh, 9) tugas-tugas khusus dengan maksud 

untuk menyederhanakan sistem,  menghapuskan pekerjaan yang tidak perlu, 

10) membuat warkat-warkat dan mencatat data yang diinginkan 

c.   Menurut Geoffrey Mills dan Oliver Standingford  

  Fungsi setiap kantor ialah penyediaan suatu pelayanan mengenai 

komunikasi dan warkat. Fungsi itu dapat diperinci menjadi 5 yaitu 1) 

menerima keterangan (receiving information) 2) mencatat keterangan 

(recordingiInformation) 3) mengolah keterangan (arranging information) 4) 

memberikan keterangan (giving information) 5) melindungi harta kekayaan 

(safeguarding assets). (The Liang Gie, 2000:458-460)  

   Dalam proses belajar dan mengajar di program keahlian 

Administrasi Perkantoran, sebagian besar mata diklat yang diberikan juga 

berkaitan dengan administrasi kantor. Selain berupa teori, ada beberapa mata 

diklat yang mengharuskan siswa untuk mempraktekkan langsung dengan 

menggunakan peralatan yang tersedia. Mereka dituntut untuk terampil dalam 

mengoperasikan peralatan yang nantinya akan mereka gunakan dalam dunia 

kerja. Mata diklat tersebut antara lain : 

1. Mengetik 

Pada mata diklat ini siswa diperkenalkan dengan berbagai jenis 

mesin ketik baik mesin ketik manual maupun mesin ketik elektronik. 
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Tujuan dari mata diklat ini adalah agar siswa terampil dalam mengetik, 

terutama system mengetik 10 jari buta. 

2. Komputer 

Dalam mata diklat ini siswa dituntut untuk dapat menguasai 

program-program dalam komputer seperti MS. Word, MS Excell dan 

Power Point. 

3. Kearsipan 

Di sini siswa diperkenalkan dengan berbagai jenis arsip dan 

cara/teknik menyimpan arsip dengan menggunakan berbagai metode, 

menemukan arsip secara cepat dan benar, memelihara arsip sampai dengan 

memusnahkan arsip. 

4. Stenografi 

Merupakan mata diklat yang mengajarkan siswa bagaiman cara 

menulis dengan cepat dan tanpa diketahui siapa pun. Jadi tulisan steno ini 

hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu saja. 

5. Surat-menyurat atau korespondensi 

Dalam mata diklat ini siswa diperkenalkan dengan berbagai jenis 

surat, dan cara-cara menulis surat yang baik dan benar, dengan 

menggunakan bahasa Indonesia maupun dengan menggunakan bahasa 

Inggris. 

6. Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

Dalam mata diklat ini semua mata diklat yang pernah diberikan baik 

itu mengetik, steno, korespondensi, kearsipan dan lain-lain dipraktekan 
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disini untuk menguji seberapa jauh penguasaan siswa terhadap setiap mata 

diklat yang telah diberikan. Biasanya siswa ditempatkan pada instansi atau 

lembaga yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Biasanya dikenal 

dengan istilah magang. 

Masih banyak mata diklat yang diberikan di Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran . Mata diklat–mata diklat tersebut diberikan 

pada siswa pada dasarnya ditujukan untuk mempersiapkan siswa agar 

mereka siap bersaing di dunia kerja. 

   D. Tinjauan Tentang Pemilihan Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran. 

 Dalam hidup, ada 2 hal yang tidak dapat ditentukan oleh manusia yaitu 

kelahiran dan kamatian. Kedua hal tersebut sudah ditentukan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa. Namun, kecuali pada dua hal di atas hal–hal yang terjadi 

diantaranya semuanya merupakan hasil keputusan aktif manusia atau akibat 

pasif dari perkembangan serangkaian tindakan manusia itu sendiri. Hal ini 

berarti bahwa “segala sesuatu yang terjadi antara kelahiran dan kematian 

merupakan hasil atau akibat keputusan yang dibuat manusia itu sendiri, baik 

sebagai subjek pelaku maupun sebagai objek penderita”    (Lyse, 1996 : 2-4) 

Salah satu hal di mana manusia bisa memilih adalah masalah jalan 

hidup yang ingin ditempuhnya. Ingin menjadi apa di masa yang datang?Hal ini 

berkaitan dengan profesi yang akan dijalaninya. Profesi yang diharapkan 

terkait dengan hal–hal yang dipelajari di bangku sekolah, karena segala sesuatu 

pasti butuh perencanaan. Menjadi seorang pekerja kantor yang profesional 
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merupakan dambaan semua orang. Hal ini dapat  diraih melalui proses yang 

panjang. Salah satunya adalah perencanaan tentang program keahlian yang 

akan ditempuhnya saat di bangku sekolah. Sudah menjadi kewajaran, di mana 

di setiap sekolah pasti menyediakan program keahlian yang banyak diminati 

oleh semuanya, salah satunya adalah program keahlian administrasi 

perkantoran. 

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa program keahlian  administrasi 

perkantoran berusaha mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi seorang 

pekerja kantor yang profesional ataupun pekerja yang piawai di bidangnya, 

tentu saja diperlukan tambahan pendidikan dan pelatihan. Sebelum menetapkan 

keputusan dalam memilih suatu program  keahlian, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan oleh siswa yaitu : 

1.  Pemahaman tentang diri sendiri 

  Sebelum menetapkan pilihan terhadap suatu program keahlian, 

 siswa terlebih dahulu harus memahami tentang dirinya sendiri. 

 Pemahaman ini meliputi : bakat, minat, kemampuan, kesukaan, keinginan 

 atau cita-cita yang dimiliki, sumber daya, keterbatasan, atau hambatan-

 hambatan yang ada dan sekaligus penyebabnya.  

2. Pemahaman tentang aneka macam pekerjaan yang tersedia di dunia 

 kerja. 

Pemahaman ini meliputi aneka macam persyaratan atau 

kemampuan yang diperlukan dalam pekerjaan itu, keuntungan dan 

kerugian, imbalan yang akan diperoleh, kesempatan dan prospeknya di 
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kemudian hari. Namun seringkali terjadi kesenjangan antara harapan yang 

dimiliki oleh individu tentang pekerjaan-pekerjaan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan maupun status sosial mereka dengan realita 

atau kenyataan yang ada di dunia kerja. 

 Dunia kerja akan senantiasa berubah mengikuti perkembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi. Banyaknya pencari kerja yang tidak 

diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia di masyarakat 

mengakibatkan persaingan untuk mencari kerja semakin ketat. 

Persyaratan-persyaratan suatu pekerjaan yang ditetapkan oleh dunia kerja 

semakin berat, oleh karena itu beberapa orang telah menentukan 

pilihannya jauh-jauh hari sebelum mereka bekerja, sehingga jauh-jauh hari 

pula mereka melatih diri sesuai dengan prasyarat yang diperlukan untuk 

jenis tugas yang mereka anggap cocok dengan minat dan bakatnya.  

 Siswa yang menuntut ilmu di sekolah mengharapkan hasil dan 

 motivasi ganda yaitu ilmu pengetahuan, gelar, keterampilan, pengalaman, 

 keyakinan dan perilaku luhur. Karena semuanya itu diperlukan sebagai 

 persiapan untuk memasuki dunia kerja dan persiapan untuk membuka 

 lapangan kerja dengan mengharapkan kehidupan yang baik dan 

 kesejahteraan lahir. Mereka menginginkan pekerjaan yang menarik dan 

 menggairahkan serta pekerjaan yang bermartabat tinggi meskipun gaji 

 yang mereka peroleh lebih sedikit daripada pekerjaan yang tidak terlalu 

 bergengsi. 
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 Situasi yang lebih memperburuk adalah mereka sering menjumpai 

 kenyataan dalam hidup bahwa apa yang mereka inginkan untuk dilakukan 

 ternyata tidak tersedia di masyarakat, kantor dan bidang kerja lainnya. 

 Bisa juga situasi yang suram itu terjadi karena mereka memang tidak 

 mempunyai cukup bekal ilmu dan keterampilan serta pengalaman yang 

 sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditawarkan, padahal sekolah dan 

 kursus yang mereka ikuti sesuai dengan bidang kerja yang ditawarkan. 

 Selain itu mereka juga tidak memperhatikan kesempatan yang ada untuk 

 mendapatkan pekerjaan. Namun apabila seseorang memilih jenis 

 pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan pribadi yang 

 tercermin dalam program keahlian yang diambil pada waktu ia duduk di 

 bangku sekolah biasanya ia lebih puas dengan keputusan dibandingkan 

 dengan pilihan yang tidak atau kurang relevan dengan minat dan 

 seleranya. 

 Oleh karena itu, mereka berharap bahwa program keahlian yang 

 mereka pilih tersebut memiliki prospek yang baik terutama dalam mencari 

 pekerjaan dan bersaing di dunia kerja. Hal-hal di atas akan menjadi bahan 

 pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam menetapkan suatu 

 program keahlian. 

3. Kecocokan di antara keduanya. 

 Setelah memahami diri sendiri dan dunia kerja, langkah 

 selanjutnya adalah mencocokan antara apa yang ada dalam diri kita (bakat, 

 minat, cita-cita, kemampuan, dll) dengan tuntutan bidang pekerjaan yang 
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 ada. Setelah itu kita dapat mengambil suatu keputusan tentang suatu prodi 

 yang sesuai dengan kedua hal tersebut.( 

E. Kerangka Berpikir 

    Sebelum memilih suatu program keahlian, seorang siswa memiliki 

beberapa pertimbangan–pertimbangan. Pertimbangan–pertimbangan tersebut 

antara lain : 

1. Prestasi, dalam hal ini adalah prestasi yang dapat dilihat dari nilai raport, 

dari nilai raport tersebut mereka dapat memgetahui sejauh mana bakat, 

minat dan kemampuan yang mereka miliki, apakah sesuai dengan program 

keahlian yang mereka pilih nantinya. Adapun faktor–faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Intern (dalam) 

 1). Kondisi jasmaniah (keadan tonus/otot jasmani dan kondisi panca 

indera) 

 2). Kondisi psikologis (kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi,                            

kemampuan kognitif) 

 b. Faktor Ekstern (luar) 

     1).  Faktor lingkungan (lingkungan alami dan lingkungan sosial) 

     2).  Faktor Instrumental (kurikulum, program, sarana dan prasarana, guru) 

2. Dunia kerja. 

   Ada 2 hal yang menjadi pertimbangan mengenai dunia kerja ini, yaitu 

antara apa yang menjadi harapan siswa terhadap pekerjaan yang mereka 

inginkan dengan kenyataan yang ada saat ini, di mana persaingan dalam 
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memperoleh pekerjaan semakin ketat, hanya mereka yang memiliki 

kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang dapat bersaing di dunia kerja. Ke 

dua hal tersebut digunakan sebagai salah satu cara untuk mengambil 

keputusan dalam memilih program keahlian Administrasi Perkantoran. Dari 

uraian di atas, dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Sumber : Syaiful Bahar Djamari, dengan modifikasi 

F. Hipotesis 

  Hipotesis dalam penelitian ini adalah : “ Hal-hal yang mempengaruhi 

siswa   memilih program keahlian Administrasi Perkantoran antara lain: kondisi 

fisiologis, kondisi psikologis, faktor lingkungan dan faktor instrumental “ 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 A.  Populasi dan Sampel Penelitian 

       1.  Populasi 

   Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 

108). Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMK Negeri 9 

Semarang yang mengambil program keahlian Administrasi Perkantoran, 

angkatan 2003  s/d 2005 di SMK Negeri 9 Semarang. Dalam penelitian ini 

populasi berjumlah 121 siswa.  

     Tabel I 
Penyebaran Populasi dan Sampel Penelitian Pada Siswa Program 

Keahlian Administrasi Perkantoran angkatan 2003/2005  
di SMK Negeri 9 Semarang 

No Angkatan Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1 2003/2004 41 31 

2 2004/2005 40 31 

3 2005/2006 40 31 

 Jumlah 121 93 

Sumber : Data sekunder SMK Negeri 9 Semarang 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti  

(Arikunto, 1987:104). Cara menentukan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus Slovin yaitu : 

n = 21 Ne
N

+
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           Keterangan   : 

n :   ukuran sampel 

N    :   ukuran populasi 

Ne :   persen kelonggaran ketidaktelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan derajat kesalahan α = 5 % sebagai 

kelonggaran ketidaktelitian, agar kesalahan pengambilan sampel masih 

dapat ditolerir. (Husain,1998:78) 

Jadi : 

N   =  120 

e    =  5 % 

n     =  2)05,0(1211
121

+
 

 = 
3,01

121
+

 

 = 
3,1

121  

       =  93 

 Sedangkan untuk pengambilan sampel menggunakan teknik 

proporsional random sampling. Proporsional digunakan untuk menentukan 

besarnya sampel pada tiap-tiap kelas. Sedangkan random adalah 

pengambilan sampel dengan cara mengacak jumlah sampel yang ada yaitu 

dengan cara diundi. 

1. Angkatan 2003/2004 ( kelas III ) 

121
41  x 100% = 33.88 = 34% 
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34% x 93 = 31.44 = 31 siswa 

2. Angkatan 2004/2005 (kelas II ) 

121
40  x 100% = 33% 

33% x 93 = 30.74 dibulatkan menjadi 31 siswa 

3. Angkatan 2005/2006 (kelas I ) 

121
40  x 100% = 33% 

33% x 93 = 30.74 dibulatkan menjadi 31 siswa 

B. Variabel Penelitian  

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). Di dalam analisis faktor, variabel tidak 

dikelompokan menjadi variabel bebas dan variabel terikat, sebaliknya sebagai 

penggantinya seluruh set hubungan interdependent antar-variabel diteliti. Di 

dalam analisis faktor, teknik ini disebut dengan teknik interdependensi 

(interdependence technique).  (Supranto, 2004:113-114) 

Adapun variabel–variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui 

faktor–faktor yang mempengaruhi siswa dalam memilih suatu program 

keahlian meliputi : 

1) Minat untuk masuk program keahlian Administrasi Perkantoran (X1) 

2) Ketertarikan pada program keahlian Administrasi Perkantoran (X2) 

3) Kemampuan yang dimiliki (X3) 

4) Ketrampilan yang dimiliki (X4) 

5) Bakat yang dimiliki (X5) 
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6) Prestasi belajar siswa (X6) 

7) Pandangan orang tua terhadap pendidikan siswa (X7) 

8) Pandangan orang tua terhadap pekerjaan (X8) 

9) Dorongan orang tua (X9) 

          10)  Sosio ekonomi keluarga (X10) 

   11)  Dorongan dari dalam diri sendiri (X11) 

12)   Lingkungan tempat tinggal (X12) 

       13)  Sikap teman – teman sebaya (X13) 

      14)  Dorongan teman sebaya (X14) 

      15)  Daya tampung program keahlian (X15) 

      16)  Kondisi belajar dan pembelajaran (X16) 

      17)  Tingkat bonafiditas program keahlian Administrasi Perkantoran (X17) 

      18)  Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah (X18) 

      19)  Kualitas guru (X19) 

   20). Jumlah guru (X20) 

      21)  Mata diklat yang diajarkan (X21) 

22)  Tingkat kesulitan dari mata diklat yang diajarkan (X22) 

23)  Jumlah mata diklat yang diajarkan (X23) 

24)  Harapan di masa datang (X24) 

25)  Prospek karier (X25) 

26)  Peluang kerja  (X26) 

27)  Jenis pekerjaan yang diharapkan (X27) 

28)  Imbalan atau gaji yang diperoleh (X28) 
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29)  Status sosial yang diharapkan di masyarakat (X29) 

30)  Cita–cita yang diinginkan (X30) 

31)  Jumlah peminat (X31) 

32)  Jumlah laboratorium yang dimiliki sekolah (X32) 

33)  Jumlah  teman yang memilih program keahlian AP (X33) 

34)  Penentuan pilihan program keahlian (X34) 

35)  Kondisi ruangan untuk kegiatan belajar dan mengajar (X35) 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Kuesioner atau angket 

Dalam menyusun kuesioner ini, digunakan Skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial tertentu. (Sugiyono, 2001 

: 86). Jadi, dengan skala Likert ini, peneliti ingin mengetahui sikap, 

pendapat dan persepsi siswa terhadap Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Negeri 9 Semarang. 

Skala sikap dari Likert dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk 

dinilai oleh responden, apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya, 

melalui rentangan nilai tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan yang diajukan 

dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu pernyataan positif dan negatif. Skor 

untuk pernyataan positif adalah sebagai berikut : 

a. Jawaban alternatif a Sangat Setuju diberi nilai 5 

b. Jawaban alternatif b Setuju diberi nilai 4 

c. Jawaban alternatif c Ragu-Ragu diberi nilai 3 
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d. Jawaban alternatif d Tidak Setuju diberi nilai 2 

e. Jawaban alternatif e Sangat Tidak Setuju diberi nilai 1 

Sedangkan skor untuk pernyataan negatif adalah sebagai berikut : 

a. Jawaban alternatif a Sangat Tidak Setuju diberi nilai 5 

b. Jawaban alternatif b Tidak Setuju diberi nilai 4 

c. Jawaban alternatif c Ragu-Ragu diberi nilai 3 

d. Jawaban alternatif d Setuju diberi nilai 2 

e. Jawaban alternatif e Sangat  Setuju diberi nilai 1 (Sudjana, 2002:80) 

  2. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data mengenai jumlah 

siswa, nama siswa, dan lain-lain. 

D. Metode Analisis Instrumen 

Perangkat alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah  berupa 

angket. Sebelum angket digunakan untuk penelitian, terlebih  dahulu angket 

akan diujicobakan. Angket ujicoba setelah dianalisis akan menjadi angket 

penelitian. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengambilan 

data angket ujicoba adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan. 

a. Membuat kisi-kisi angket/kuesioner dengan beberapa variabel  dan 

sub variabel yang akan diungkap dengan batasan sesuai dengan  judul 

penelitian. 

b.  Membuat pernyataan sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Pengambilan data ujicoba dilaksanakan pada siswa program keahlian  

Administrasi Perkantoran kelas I, II dan III, sebanyak 20 orang siswa.  

3. Tahap analisis Instrumen 

a. Menentukan validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang dikehendaki.  

Untuk mengukur validitas tidaknya setiap faktor dapat 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor tertentu dengan 

skor total, dengan menggunakan korelasi product moment dengan 

angka dasar yang dikemukakan oleh Pearson, sebagai berikut : 

 rxy =  
{ }{ }2222 )()(

))((
YYNXXN

YXXYN
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ  

Dimana  

rxy = validitas instrumen 

X =  jumlah skor faktor tertentu 

Y =  jumlah skor total                    (Arikunto, 2002:155) 

Sedangkan untuk menentukan valid tidaknya instrumen adalah 

dengan cara mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi 

dengan tabel nilai koefisien (r0) pada taraf signifikan 5% atau taraf 

kepercayaan 95%.  

Apabila rxy ≥ r tabel valid→  
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Apabila rxy < r tabel → tidak valid 

Berdasarkan hasil uji validitas angket dapat diketahui bahwa dari 35 

butir soal yang diuji cobakan terdapat 30 butir soal yang valid karena 

memiliki harga rhitung > rtabel yaitu  pada  α  = 5% dengan N = 20.  

Adapun butir soal yang valid tersebut adalah nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 35. Sedangkan 5 butir soal yang tidak valid karena 

memiliki harga rhitung < rtabel yaitu 0,444 pada  α  = 5% dengan N = 20 

adalah nomor 7, 12, 20, 22, dan 33. Selanjutnya, 30 butir soal yang 

valid tersebut diurutkan kembali dan dapat digunakan untuk 

pengambilan data. 

b. Reliabilitas Instrumen 

Reliabel artinya dapat dipercaya. Dalam tehnik uji reliabilitas dengan 

rumus alpha. 

r11= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ
σΣ

− 2
t

2
b1

1)-(k
(k)  

Keterangan :  

r11       = reliabilitas instrumen 

k       = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσb
2 = jumlah varians butir 

σb
2    = varians total 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel nilai r dengan taraf signifikan 5%. 
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Apabila r 11 hitung ≥  r 11 tabel reliabel→  

Apabila r 11 hitung ≤  r 11 tabel  → tidak reliabel 

Hasil uji reliabilitas angket memperoleh harga r11 = 0,961>rtabel = 

0,444 pada α  = 5% untuk N = 20. Hal ini menunjukkan bahwa 

instrument tersebut reliabel sehingga dapat digunakan untuk 

pengambilan data. 

E. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model analisis faktor. Analisis faktor adalah metode untuk 

menganalisis sejumlah observasi dipandang dari segi interkorelasinya, untuk 

menetapkan apakah variasi-variasi yang nampak dalam observasi itu mungkin 

berdasar atas sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit daripada 

yang nampak dalam observasi itu ( Ghazali, 2001:274 ). Analisis faktor 

digunakan untuk mereduksi data atau meringkas dari variabel yang banyak 

diubah menjadi variabel yang jumlahnya sedikit. Dalam penelitian ini analisis 

faktor digunakan untuk mengungkap faktor-faktor mana saja yang 

memberikan pengaruh terhadap keputusan memilih Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran, dengan rumus sebagai berikut : 

X1 = Ai1F1+Ai2F2…………AikFk+Ul 

Dimana :   Xl  =  item/variabel dalam faktor 

                  F1-k  =  faktor-faktor  

  A1-k  =  Konstanta faktor 

  Ul      =  faktor-faktor unik 
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Langkah-langkah dari analisis faktor adalah sebagai berikut: 

1. Correlation Matrix 

Analisis ini merupakan sajian hasil analisis korelasi antar item 

yang menjadi indikator dari faktor-faktor pertimbangan pemilihan program 

keahlian yang menunjukan korelasi (r) antar item satu dengan item yang 

lain, yang mungkin dapat atau tidak dapat dimasukan dalam persamaan 

analisis faktor. 

2. Communality 

Analisis ini merupakan jumlah varian yang disumbangkan oleh 

suatu variabel dengan variabel lainnya yang tercakup dalam analisis. 

(Supranto, 2004:116). Analisis ini menunjukan seberapa jauh suatu 

variabel terukur mempunyai ciri yang dimiliki oleh variabel-variabel yang 

lain.  Koefisien communality disebut cukup efektif apabila bernilai >50%. 

3. Eigenvalue 

  Merupakan jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap faktor. 

 Faktor yang mempunyai nilai eigenvalue >1, maka faktor tersebut akan 

 dimasukan ke dalam model. 

4. Faktor Loading 

Faktor loading merupakan korelasi sederhana antara variabel 

dengan faktor, atau dapat dikatakan bahwa faktor loading merupakan 

besarnya muatan suatu variabel. Suatu variabel akan dapat dimasukan 

sebagai indikator suatu faktor apabila mempunyai nilai faktor loading 

>0,50 
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36) Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 

KMO mengukur kelayakan sampling, yaitu suatu indeks yang 

digunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan program keahlian administrasi perkantoran. 

Apabila koefisien KMO antara 0,50-1,0, berarti analisis faktor tepat 

sedangkan apabila kurang dari 0,50 analisis faktor dikatakan tidak tepat 

(Supranto, 2004:118) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1.  Gambaran Umum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9 

Semarang   

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9 Semarang 

merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Semarang 

yang didirikan pada tahun 1976. Dahulu, sekolah ini dikenal dengan 

Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri 2 Semarang. Tapi 

semenjak tahun 1997 berubah nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 9 Semarang, dengan SK. No. 036/0/1997, yang dikeluarkan 

pada tanggal 7 Maret 1997. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 

Semarang (untuk selanjutnya disebut SMK Negeri 9 Semarang) 

merupakan lembaga pendidikan menegah kejuruan yang beralamat di 

Jalan Peterongansari No. 2, Desa Peterongan Kecamatan Semarang 

Selatan,50242. Sekolah ini didirikan di atas tanah seluas 3803 m2 dengan 

luas bangunan 616 m2. SMK Negeri 9 Semarang memiliki 11 ruang kelas, 

1 ruang perpustakaan, 1 ruang serbaguna, 1 ruang UKS, 1 ruang praktek 

komputer, 1 ruang pameran, 1 buah koperasi/toko, 1 ruang BK/BP, 1 

ruang Kepala Sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 ruang OSIS, 1 

ruang ibadah. SMK Negeri 9 Semarang memiliki siswa 478 orang, guru 

44 orang dan jumlah tenaga administrasi 14 orang. SMK Negeri 9 
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Semarang memiliki 3 macam program keahlian, yaitu program keahlian 

akuntansi, administrasi perkantoran dan penjualan.(Sumber : Data 

sekunder SMK Negeri 9 Semarang) 

Program keahlian administrasi perkantoran merupakan salah satu 

program keahlian yang ada di SMK Negeri 9 Semarang. Program keahlian 

ini termasuk program keahlian yang diminati siswa nomor 2 (dua), setelah 

program keahlian akuntansi dan disusul program keahlian penjualan. 

Program keahlian ini diminati siswa karena menawarkan pengetahuan dan 

wawasan yang berguna bagi siswa dalam dunia kerja bila mereka telah 

lulus. Dahulu, program keahlian administrasi perkantoran dikenal dengan 

jurusan sekretaris. Tapi semenjak tahun pelajaran 2003/2004 diubah 

menjadi program keahlian administrasi perkantoran. Hal ini disebabkan 

dengan diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di 

sekolah. Selain itu, juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi yang semakin pesat, yang menuntut 

perubahan di segala bidang. Program keahlian administrasi perkantoran 

bertujuan untuk menyiapkan siswa/tamatan : 

1. Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap 

professional dalam lingkup keahlian Bisnis dan Manajemen. 

2. Mampu memilih karier, mampu berkompetisi dan mampu 

mengembangkan diri dalam lingkup keahlian Bisnis dan Manajemen. 
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  3. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuki mengisi kebutuhan dunia 

usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang dalam 

lingkup keahlian Bisnis dan Manajemen. 

4. Menjadi warga Negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 

    (Kurikulum SMK Tahun 2004, program keahlian administrasi perkantoran) 

 Program Keahlian Administrasi Perkantoran memiliki jumlah 

 siswa  sebanyak 121 siswa, yang terbagi dalam beberapa kelas. Perincian 

 jumlah siswa setiap kelasnya adalah sebagai berikut : 

- Angkatan th 2003/2004 ( kelas III ) sebanyak 41 siswa 

- Angkatan th 2004/2005 ( kelas II ) sebanyak 40 siswa. 

- Angkatan th 2005/2006 ( kelas I ) sebanyak 40 siswa. 

Sumber : Data  sekunder SMK Negeri 9 Semarang 

2. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin dan Latar Belakang 

Pendidikan 

 Dari hasil penelitian, nampak bahwa seluruh responden berjenis 

kelamin perempuan dan hampir tidak ada responden yang berjenis 

kelamin laki–laki.  Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang 

administrasi kantor lebih banyak diminati oleh perempuan daripada laki-

laki. Hampir sebagian besar mata diklat yang diberikan di program 

keahlian ini berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan administrasi kantor 

seperti surat menyurat/korespondensi, mengetik, komputer, kearsipan, 

stenografi, dan lain-lain. Mata diklat–mata diklat tersebut memerlukan 

praktek langsung dan untuk mengerjakannya dibutuhkan ketelitian, 
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kerapian dan kecermatan yang tinggi. Dan hal-hal tersebut lebih banyak 

dimiliki oleh perempuan, kaum laki-laki mungkin cenderung lebih tertarik 

pada bidang lain yang lebih menantang seperti olahraga, teknik mesin, dan 

elektronika. 

 Dari hasil penelitian, nampak bahwa mayoritas responden memiliki 

latar belakang pendidikan SMP (55,45%) dibandingkan dengan 

MTs/sekolah sederajat lainnya (45,55%). Latar belakang pendidikan 

mereka agak bertolak belakang dengan program keahlian yang mereka 

pilih. Apa yang mereka pelajari sebelumnya berbeda dengan apa yang 

akan mereka pelajari di Program Keahlian Administrasi Perkantoran. 

Banyak hal-hal baru yang akan mereka pelajari di program keahlian ini, 

khususnya seperti mata diklat mengetik, kearsipan, korespondensi/surat 

menyurat, komputer, stenografi dll yang tidak pernah diajarkan di 

SMP/MTs/sekolah lainnya yang sederajat. Oleh karena itu mereka harus 

lebih banyak belajar dan berlatih dengan rajin dan tekun agar mereka 

dapat menguasai mata kuliah tersebut dengan baik 

3. Deskripsi Pertimbangan Siswa Dalam Memilih Program Keahlian 

 Bagi siswa, sebelum memutuskan untuk memilih suatu program 

 keahlian tertentu erat kaitannya dengan mudah tidaknya minat tidaknya 

 siswa terhadap program keahlian yang akan dipilihnya. Tabel 4.1 

 menyajikan pendapat responden tentang minat untuk masuk Program 

 Keahlian Administrasi Perkantoran 
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Tabel 4.1 
Pendapat Responden Tentang Minat Untuk Masuk Program Keahlian  

Administrasi Perkantoran 
No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

31 

38 

11 

17 

- 

33.33% 

51.61% 

11.82% 

13,08% 

- 

                  Total 93 100 

Sumber     :   Data primer yang diolah 

Memperhatikan tabel 4.1 di atas, tampak bahwa mayoritas responden 

sebanyak 51,61% setuju dan berpendapat bahwa mereka masuk ke Program 

Keahlian Administrasi Perkantoran karena mereka mempunyai minat yang besar 

untuk masuk program keahlian tersebut. Hal ini didorong oleh manfaat yang akan 

diperoleh siswa saat mereka lulus nanti, di mana mata diklat-mata diklat yang 

dipelajari  sangat bermanfaat di dunia kerja. Selain itu juga dipengaruhi oleh 

faktor guru dan teman dll. Namun demikian tampak ada sejumlah responden yang 

masih ragu-ragu dengan pernyataan terserbut ( 11.82% ). Hal ini disebabkan 

bahwa meskipun siswa diberi kebebasan memilih program keahlian yang 

disukainya, tapi pemegang keputusan akhir tetap ada pada pihak sekolah. 

Salah satu yang mempengaruhi siswa memilih program keahlian 

Administrasi Perkantoran adalah ketertarikan siswa pada program keahlian yang 

akan dipilihnya. Tabel 4.2 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan 

bahwa ketertarikan siswa pada program keahlian Administrasi Perkantoran sangat 

besar. 
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Tabel 4.2 
Pendapat Responden Tentang Ketertarikan Pada Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran 
No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

15 

66 

10 

2 

- 

16.13% 

70.96% 

10.75% 

2.15% 

- 

                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 

Dari tabel 4.2, dapat dilihat bahwa mayoritas responden sebanyak 70.96% 

menyatakan bahwa mereka memiliki ketertarikan terhadap program keahlian 

Administrasi Perkantoran karena adanya hal-hal menarik yang ditawarkan oleh 

program keahlian ini baik dari segi mata diklatnya, guru-gurunya, maupun 

peluang kerja yang dapat mereka peroleh setelah lulus nanti. Sebanyak 2.15% 

responden (minoritas) tidak tertarik pada program keahlian ini. Hal ini disebabkan 

bahwa mereka masuk ke program keahlian ini karena dijuruskan oleh pihak 

sekolah. Tabel 4.3 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan bahwa 

kemampuan yang mereka miliki sangat mendukung untuk masuk program 

keahlian Administrasi Perkantoran. 

 Tabel 4.3 
Pendapat Responden Tentang Kemampuan Yang Dimiliki 

No Pernyataan Jumlah Persen 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

6 
49 
34 
4 
- 

6.45% 
52.68% 
36.55% 
4.30% 

- 
                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 



 

 

51

Memperhatikan tabel 4.3 tampak bahwa maypritas responden sebanyak 

52.68% menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa jumlah peminat untuk 

program keahlian Administrasi Perkantoran sangat besar. Hal ini disebabkan 

bahwa kemampuan yang dimiliki siswa akan bermanfaat dalam kegiatan belajar 

dan mengajar. Sebanyak 4.30% responden (minoritas) menyatakan bahwa mereka 

tidak setuju dengan pernyataan bahwa kemampuan yang mereka miliki sangat 

mendukung mereka untuk masuk program keahlian Administrasi Perkantoran 

sangat besar. Hal ini disebabkan karena siswa memilih program keahlian 

administrasi perkantoran atas dorongan orang lain, bukan atas kehendak sendiri. 

Ketrampilan yang dimiliki oleh siswa juga sangat berguna untuk 

menunjang kegiatan belajar dan pembelajaran, juga menjadi pertimbangan siswa 

sebelum mereka memilih suatu program keahlian. Tabel 4.4 memaparkan 

pendapat responden tentang pernyataan yang mengatakan bahwa ketrampilan 

yang mereka miliki sangat mendukung untuk masuk program keahlian 

Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.4 
Pendapat Responden Tentang Ketrampilan Yang Dimiliki 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

8 

47 

34 

4 

- 

8.60% 

50.53% 

36.55% 

4.30% 

- 

                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 
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Dari tabel 4.4, tampak bahwa mayoritas responden sebanyak 50.53% 

setuju dengan pernyataan bahwa ketrampilan yang mereka miliki sangat 

mendukung mereka untuk masuk program keahlian Administrasi Perkantoran, 

karena ketrampilan yang dimilki oleh siswa juga sangat berguna untuk menunjang 

kegiatan belajar dan mengajar. Dari tabel 4.4 juga dapat diketahui bahwa 

sebanyak 4.30% responden (minoritas) tidak setuju dengan pernyataan bahwa 

ketrampilan yang mereka miliki sangat mendukung mereka untuk masuk program 

keahlian Administrasi Perkantoran. Hal ini disebabkan bahwa siswa memilih 

program keahlian administrasi perkantoran karena asal-asalan, bukan atas 

dorongan sendiri. 

Bakat yang dimiliki oleh siswa juga menjadi pertimbangan dalam memilih 

program keahlian. Tabel 4.5 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan 

bakat yang dimiliki oleh siswa menjadi salah satu pertimbangan untuk masuk 

program keahlian Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.5 
Pendapat Responden Tentang Bakat Yang Dimiliki 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

8 

45 

35 

5 

- 

8.6% 

48.38% 

37.63% 

5.37% 

- 

                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 

Sebanyak 48.38% responden (mayoritas) setuju dengan pernyataan bahwa 

bakat yang mereka miliki sangat mendukung untuk masuk program keahlian 
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Administrasi  Perkantoran, karena bakat merupakan hal yang penting dalam setiap 

pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan program keahlian 

Administrasi Perkantoran. Siswa yang berbakat akan dengan mudah untuk 

mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Sebanyak 5.37% responden(minoritas) 

menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pernyataan bahwa bakat yang 

mereka miliki sangat mendukung untuk masuk program keahlian Administrasi 

Perkantoran atas dasar asal-asalan, bukan atas dasar kehendak sendiri, sehingga 

mereka beranggapan bahwa tidak hanya bakat saja yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan program keahlian Administrasi Perkantoran, karena masih banyak 

faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. 

Salah satu yang menjadi pertimbangan siswa dalam memilih program 

keahlian adalah prestasi yang dimiliki oleh siswa. Tabel 4.6 memaparkan 

pendapat responden tentang pernyataan bahwa prestasi yang mereka miliki sangat 

mendukung untuk masuk program keahlian  Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.6 
Pendapat Responden Tentang Prestasi Belajar Siswa 

No Pernyataan Jumlah Persen 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

6 
38 
46 
3 
- 

6.45% 
51.61% 
49.46% 
3.22% 

- 
                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 

Dari tabel 4.6, tampak bahwa mayoritas responden sebanyak 51.61% 

menyatakan bahwa mereka setuju dengan pernyataan bahwa prestasi yang mereka 

miliki sangat mendukung untuk masuk program keahlian Administrasi 

Perkantoran. Prestasi yang dimiliki oleh siswa sangat penting dalam kegiatan 



 

 

54

belajar dan mengajar. Siswa yang berprestasi akan dengan mudah untuk 

mengikuti kegiatan belajar dan mengajar dan sebaliknya. Sebanyak 3.22% 

respoden tidak setuju (minoritas) dengan pernyataan tersebut, karena mereka 

beranggapan bahwa berprestasi saja tidak cukup untuk bisa mengikuti kegiatan 

belajar dan mengajar, masih banyak faktor-faktor yang lainnya, misalnya 

keberuntungan dll. Tabel 4.7 memaparkan pendapat responden tentang pandangan 

orang tua terhadap pekerjaan, karena pandangan orang tua terhadap pekerjaan 

berpengaruh terhadap masa depan dari siswa. 

   Tabel 4.7 
Pendapat Responden Tentang Pandangan Orang Tua Terhadap Pekerjaan 

No Pernyataan Jumlah Persen 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

16 
40 
27 
9 
1 

17.20% 
43.01% 
29.03% 
9.68% 
1.07% 

                  Total 93 100 
Sumber    :  Data primer yang diolah 

Mayoritas responden sebanyak 43.01% sependapat dengan pandangan 

orang tua mereka terhadap suatu pekerjaan dan peluang kerja yang dapat mereka 

peroleh setelah lulus nanti. Pandangan orang tua terhadap pekerjaan sangat 

penting bagi siswa, karena mereka beranggapan bahwa setiap orang tua pasti akan 

memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, termasuk di sini adalah dalam hal 

pemilihan program keahlian. Sebanyak 1.07% (minoritas) menyatakan tidak 

sependapat dengan pandangan orang tuanya terhadap suatu jenis pekerjaan dan 

besar kecilnya peluang kerja yang akan diperoleh. Siswa beranggapan bahwa 

orang tua mereka menyerahkan/memberikan kebebasan terhadap apa-apa yang 

akan mereka kerjakan, termasuk di sini adalah dalam hal pemilihan program 
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keahlian. Orang tua siswa percaya, bahwa anaknya akan memilih program 

keahlian yang disesuaikan dengan kamampuan yang dimilki oleh siswa. 

Dorongan dari orang tua sangat berpengaruh terhadap keputusan siswa 

dalam memilih suatu program keahlian, karena dorongan dari orang–orang yang 

ada didekatnya akan mempengaruhi sikap mereka dalam setiap mengambil 

keputusan. Tabel 4.8 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan bahwa 

dorongan orang tua berpengaruh terhadap keputusan siswa memilih program 

keahlian Administrasi Perkantoran .  

Tabel 4.8 
Pendapat Responden Tentang Dorongan Orang Tua 

No Pernyataan Jumlah Persen 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

5 
29 
6 

40 
13 

5.37% 
31.18% 
6.45% 

43.01% 
13.98% 

                  Total 93 100 
Sumber    :  Data primer yang diolah 
 

Dari tabel 4.8 nampak bahwa mayoritas responden sebanyak 43.01% tidak 

setuju dan menyatakan bahwa dorongan orangtua tidak berpengaruh terhadap 

keputusan memilih program keahlian Administrasi Perkantoran. Hal ini 

disebabkan karena hubungan yang tidak harmonis antara siswa dan orang tua, 

sehingga orang tua tidak peduli terhadap apapun yang akan dipilih oleh siswa, 

yang penting adalah anak mereka dapat sekolah. Siswa dalam memilih suatu 

program keahlian lebih mengutamakan keinginannya sendiri, tanpa 

memperhatikan apakah orang tua mendukung atau tidak. Sebanyak 5.37% 

responden (minoritas) sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Selain teman, 

orang tua berperan penting dalam kehidupan seorang individu. Pendapat atau 
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saran dari orang tua akan menjadi pertimbangan dalam memilih program keahlian. 

 Tabel 4.9 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan bahwa 

kondisi sosio ekonomi keluarga juga mempengaruhi siswa dalam memilih suatu 

program keahlian. 

Tabel 4.9 
Pendapat Responden Tentang Sosio Ekonomi Keluarga 

No Pernyataan Jumlah Persen 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

10 
37 
30 
15 
1 

10.75% 
39.78% 
32.25% 
16.12% 
1.07% 

                  Total 93 100 
Sumber    :  Data primer yang diolah 
 

Dari tabel 4.9 nampak bahwa mayoritas responden sebanyak 39.78% 

menyatakan bahwa mereka setuju dengan pernyataan bahwa kondisi sosio 

ekonomi keluarga turut mendukung mereka dalam memilih program keahlian 

Administrasi Perkantoran. Kondisi sosio ekonomi keluarga ikut mempengaruhi 

siswa dalam pemilihan program keahlian, karena siswa yang memiliki kondisi 

sosio ekonomi keluarga yang baik akan mendukung dalam pemilikan fasilitas 

belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Sebanyak 1.03% responden (minoritas) 

menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa kondisi sosio ekonomi 

keluarga ikut mempengaruhi dalam memilih program keahlian Administrasi 

Perkantoran. Siswa beranggapan bahwa kondisi sosio ekonomi keluarga saja tidak 

cukup uintuk mendukung siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar, masih 

banyak faktor yang lainnya. 

 Motivasi internal atau dorongan yang berasal dari diri sendiri sangat 

mempengaruhi sikap dan pola hidup siswa. Siswa akan bersemangat melakukan 
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sesuatu jika berasal dari dirinya sendiri, bukan atas dorongan atau paksaan dari 

orang lain, termasuk di sini adalah pengambilan keputusan untuk memilih suatu 

program keahlian. Tabel 4.10 memaparkan pendapat responden tentang 

pernyataan bahwa motivasi internal/dorongan dari diri sendiri berpengaruh 

terhadap keputusan memilih program keahlian Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.10 
Pendapat Responden Tentang Dorongan Dari Dalam Diri Sendiri 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

29 

36 

13 

11 

4 

31.18% 

38.70% 

13.97% 

11.82% 

4.30% 

                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 
 

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa mayoritas responden sebanyak 38.70% 

setuju dengan pernyataan tersebut. Dorongan dari diri sendiri sangat 

mempengaruhi sikap dan pola hidup siswa. Siswa akan bersemangat melakukan 

sesuatu jika berasal dari dirinya sendiri, bukan atas dorongan atau paksaan dari 

orang lain, termasuk di sini adalah pengambilan keputusan untuk memilih suatu 

program keahlian. Sebanyak 4.30% responden (minoritas) sangat tidak setuju 

dengan pernyattan bahwa dorongan dari diri sendiri ikut mempengaruhi keputusan 

dalam memilih suatu program keahlian. Hal ini disebabkan oleh dorongan dari 

luar individu siswa, misalnya orang tua dan teman sebaya juga ikut 

mempengaruhi kehidupan siswa. 
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Sikap teman–teman sebaya juga ikut mempengaruhi siswa dalam memilih 

program keahlian. Tabel 4.11 memaparkan pendapat responden tentang 

pernyataan bahwa sikap teman–teman sebaya turut mempengaruhi siswa dalam 

memilih program keahlian Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.11 
Pendapat Responden Tentang Sikap Teman–Teman Sebaya 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

12 

40 

23 

18 

- 

12.90% 

43.01% 

24.73% 

19.35% 

- 

                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 

Dari tabel di atas, mayoritas responden sebanyak 43.01% setuju dengan 

pernyataan bahwa sikap teman–teman sebaya ikut mempengaruhi siswa dalam 

memilih sautu program keahlian. Sisanya sebanyak 12.90% (minoritas) sangat 

setuju dengan pernyataan tersebut. Sikap dari teman–teman sebaya ikut 

mempengaruhi siswa dalam memilih suatu program keahlian, karena terkadang 

siswa masih ikut–ikutan dengan sesuatu yang dilakukan oleh teman–teman 

mereka termasuk di sini dalam hal memilih suatu program keahlian. Siswa 

beranggapan bahwa jika mereka memilih program keahlian yang sama dengan 

teman–teman sebaya dapat meringankan mereka, jika nanti ada tugas–tugas yang 

harus dikerjakan. Rasa persahabatan dan solidaritas dengan temannya membuat 

mereka tidak mau berpisah satu sama lain.  
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Dorongan dari teman–teman sebaya turut mempengaruhi siswa dalam 

memilih suatu program keahlian. Tabel 4.12 memaparkan pendapat responden 

tentang pernyataan bahwa siswa memilih program keahlian Administrasi 

Perkantoran karena dorongan teman sebaya. 

    Tabel 4.12 
Pendapat Responden Tentang Dorongan Teman Sebaya 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

10 

16 

8 

52 

7 

10.75% 

17.20% 

8.6% 

55.91% 

7.52% 

                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 

Sebanyak 55.91% responden (mayoritas) menyatakan bahwa mereka tidak 

setuju dengan pernyataan bahwa mereka masuk program keahlian Administrasi 

Perkantoran karena dorongan teman sebaya mereka. Sebanyak 7.52% responden 

sangat tidak setuju (minoritas) dengan pernyataan bahwa mereka masuk program 

keahlian Administrasi Perkantoran karena dorongan teman sebaya mereka. Hal ini 

dikarenakan bahwa penjurusan dilakukan oleh pihak sekolah, sehingga mereka 

tidak tahu menahu tentang apa yang akan dipilih oeleh teman–teman sebaya 

mereka. 

Daya tampung suatu program keahlian ikut mempengaruhi siswa dalam 

memilih suatu program keahlian, karena besar kecilnya daya tampung sangat 

siswa dalam memilih suatu program keahlian Tabel 4.13 memaparkan pendapat 
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responden tentang adanya pernyataan bahwa daya tampung program keahlian ikut 

mempengaruhi siswa dalam memilih program keahlian Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.13 
Pendapat Responden Tentang Daya Tampung Program Keahlian 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

2 

26 

36 

25 

4 

2.15% 

27.95% 

16,92% 

26.88% 

4.30% 

                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 

Memperhatikan tabel 4.13 tampak bahwa sebanyak 27.95% responden 

(mayoritas) setuju, sedangkan 2.15% responden sangat setuju (minoritas) dengan 

pernyatan bahwa daya tampung program keahlian Administrasi Perkantoran besar. 

Sedangkan 26.88% responden menyatakan bahwa daya tampung dari program 

keahlian Administrasi Perkantoran kecil, dan sebagian lagi menyatakan bahwa 

mereka tidak dapat mengetahui secara pasti berapa daya tampung dari program 

keahlian Administrasi Perkantoran. Oleh karena itu untuk menghilangkan 

keraguan dari setiap siswa, pihak sekolah perlu memberikan informasi kepada 

siswa tentang daya tampung dari setiap program keahlian khususnya program 

keahlian Administrasi Perkantoran. 

Kenyamanan dan kondisi belajar dan mengajar sangat mempengaruhi 

siswa dalam memilih suatu program keahlian. Jika kondisinya baik dan kondusif, 

maka siswa akan merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti kegiatan belajar 

dan mengajar dan sebaliknya Tabel 4.14 memaparkan  pendapat responden 
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tentang kondisi belajar dan pembelajaran ikut mempengaruhi siswa dalam 

memilih suatu program keahlian. 

Tabel 4.14 
Pendapat Responden Tentang Kondisi Belajar dan Pembelajaran 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

11 

50 

23 

6 

3 

11.82% 

53.76% 

24.73% 

6.45% 

3.22% 

                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 

Mayoritas responden sebanyak 53.76% responden setuju dengan 

pernyataan bahwa kondisi belajar dan pembelajaran di program keahlian 

Administrasi Perkantoran sangat santai dan tidak terlalu ketat, sehingga mereka 

dapat bersemangat dalam belajar. Sebanyak 3.22% responden (minoritas) 

menyatakan bahwa kondisi dan suasana belajar di program keahlian Administrasi 

Perkantoran terlalu tegang dan sangat ketat. Tabel 4.15 memaparkan pendapat 

responden tentang adanya pernyataan bahwa siswa memilih program keahlian 

Administrasi Perkantoran karena tingkat bonafiditas program keahlian tersebut. 

Tabel 4.15 
Pendapat Responden Tentang Tingkat Bonafiditas Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran 
No Pernyataan Jumlah Persen 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

9 
40 
24 
16 
4 

9.68% 
43.01% 
25.80% 
17.20% 
4.30% 

                  Total 93 100 
   Sumber    :  Data primer yang diolah   
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Sebanyak 43.01% responden (mayoritas) setuju dan menyatakan bahwa 

mereka memiliki ketertarikan terhadap program keahlian Administrasi 

Perkantoran karena adanya hal-hal menarik yang ditawarkan oleh program 

keahlian ini baik dari segi mata diklatnya, guru-gurunya, maupun peluang kerja 

yang dapat mereka peroleh setelah lulus nanti. Sebanyak 4.30% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak tertarik pada program keahlian ini. Hal ini 

disebabkan karena mereka masuk ke program keahlian ini karena dijuruskan oleh 

pihak sekolah.  

Tabel 4.16 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan bahwa 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak sekolah ikut mempengaruhi 

keputusan siswa dalam memilih program keahlian Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.16 
Pendapat Responden Tentang Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Sekolah  

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

10 

55 

16 

8 

4 

10.75% 

59.13% 

17.20% 

8.60% 

4.30% 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah turut mempengaruhi 

siswa dalam memilih suatu program keahlian. Dari tabel di atas terlihat bahwa 

mayoritas 59.13% responden setuju dengan pernyataan bahwa sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh sekolah sudah memadai untuk kegiatan belajar dan 

pembelajaran. Sementara 4.30% responden (minoritas) sangat tidak setuju dengan 
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pernyataan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah sudah 

mencukupi untuk kegiatan belajar dan pembelajaran di program keahlian 

Administrasi Perkantoran. Hal ini karena mereka tidak tahu menahu tentang 

kondisi dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Sehingga, pihak sekolah perlu 

memberikan informasi tentang kondisi sekolah yang selengkap–lengkapnya agar 

siswa mengetahui apa–apa yang menyangkut tentang kondisi sekolah pada 

umumnya dan program keahlian Administrasi Perkantoran pada khususnya.  

Kualitas guru juga ikut mempengaruhi siswa dalam memilih suatu 

program keahlian. Guru yang berkualitas akan mendukung kelancaran dalam 

kegiatan belajar dan mengajar dan sebaliaknya. Tabel 4.17 memaparkan pendapat 

responden tentang adanya pernyataan bahwa kualitas guru ikut mempengaruhi 

siswa dalam memilih program keahlian Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.17 
Pendapat Responden Tentang Kualitas Guru 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

13 

58 

17 

5 

- 

13.97% 

62.36% 

18.25% 

5.37% 

- 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah 
 

 Mayoritas responden sebanyak 62.36% responden setuju dengan 

pernyataan bahwa guru–guru di program keahlian Administrasi Perkantoran 

berkualitas dan turut mempengaruhi siswa dalam memilih suatu program 

keahlian. Sebanyak 5.37% responden tidak setuju (guru kurang berkualitas) dan 
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menyatakan bahwa mereka masih memiliki keraguan dalam menilai kualitas 

guru–guru di program keahlian Administrasi Perkantoran, karena kualitas itu tidak 

hanya diukur dari latar belakang pendidikannya saja melainkan dapat dilihat dari 

cara mereka mengajar dan bagaimana cara mereka dalam mengatur kegiatan 

belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Dan hal ini tidak dapat diketahui 

secara pasti. 

Mata diklat yang diajarkan ikut mempengaruhi siswa dalam memilih suatu 

program keahlian. Tabel 4.18 memaparkan tentang pendapat siswa bahwa mata 

diklat yang diajarkan ikut mempengaruhi mereka dalam memilih program 

keahlian Administrasi Perkantoran. 

    Tabel 4.18 
Pendapat Responden Tentang Mata Diklat Yang Diajarkan 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

15 

55 

11 

12 

- 

16.12% 

59.13% 

11.82% 

12.90% 

- 

                  Total 93 100 

Sumber    :  Data primer yang diolah 

Sebanyak 59.13% responden (mayoritas) setuju setuju dan mengatakan 

bahwa mata diklat yang diajarkan di program keahlian Administrasi Perkantoran 

tidak terlalu banyak, karena mata diklat-mata diklat itu sengaja diberikan dalam 

jumlah yang banyak untuk lebih mempersiapkan siswa bila mereka terjun ke 

dunia kerja. Menurut responden mata diklat yang diberikan senantiasa mengikuti 

perkembangan IPTEK. Sebanyak 11.82%  responden (minoritas) masih ragu-ragu 
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terhadap mata diklat yang diberikan. Mereka tidak yakin bahwa mata diklat yang 

diberikan tidak sulit/mudah dan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan dapat 

berguna di dunia kerja. Wajar jika mereka mengalami kesulitan untuk menguasai 

mata diklat yang ada karena mata diklat tersebut merupakan mata diklat yang baru 

saja mereka temui dan mereka pelajari. Di sekolah terdahulu mereka belum 

pernah mendapatkannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang 

berpendapat demikian memiliki bakat dalam bidang tertentu yang selama ini 

belum mereka sadari. Setelah mereka masuk ke program keahlian ini semua bakat 

dan potensi yang mereka miliki dapat berkembang dengan baik. 

Jumlah mata diklat yang diajarkan juga turut mempengaruhi siswa dalam 

memilih suatu program keahlian..Tabel 4.19 memaparkan pendapat responden 

tentang jumlah mata diklat yang di ajarkan di program keahlian Administrasi 

Perkantoran ikut mempengaruhi keputusan siswa memilih program keahlian 

Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.19 
Pendapat Responden Tentang Jumlah Mata Diklat Yang Diajarkan 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

23 

50 

10 

7 

3 

24.73% 

53.76% 

10.75% 

7.52% 

3.22% 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah 

Dari tabel di atas tampak bahwa mayoritas responden sebanyak 53.76% 

setuju dan  menyatakan bahwa mata diklat yang diberikan di program keahlian 
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Administrasi Perkantoran jumlahnya banyak. Hal ini tentu saja sangat 

memusingkan siswa. Sebanyak 3.22% responden (minoritas) sangat tidak setuju 

dan menyatakan bahwa mata diklat yang diberikan di program keahlian 

Adminisrasi Perkantoran tidak terlalu banyak, karena mata diklat-mata diklat itu 

sengaja diberikan dalam jumlah yang banyak untuk lebih mempersiapkan siswa 

bila mereka terjun ke dunia kerja. Siswa tersebut beranggapan bahwa mata diklat 

yang diberikan di program keahlian Administrasi Perkantoran tidak terlalu 

banyak, karena mata diklat tersebut sengaja diberikan dalam jumlah banyak untuk 

lebih mempersiapkan siswa bila mereka terjun ke dunia kerja. 

Tabel 4.20 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan bahwa 

adanya harapan tentang masa depan yang akan dijalani oleh siswa, jika memilih 

program keahlian Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.20 
Pendapat Responden Tentang Harapan di Masa Datang  

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

23 

50 

10 

7 

3 

24.73% 

53.76% 

10.75% 

7.52% 

3.22% 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah  

 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden sebanyak 

53.76% setuju dengan pernyataan bahwa dengan masuk program keahlian 

Administrasi Perkantoran harapan mereka untuk dapat bekerja setelah lulus nanti 

dapat tercapai. Sebanyak 3.22% responden (minoritas) sangat tidak setuju dengan 
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pernyataan bahwa dengan masuk program keahlian Administrasi Perkantoran, 

mereka harapan mereka akan tercapai. Masih banyak hal yang mempengaruhinya, 

antara lain faktor keberuntungan dll. 

 Salah satu yang ikut mempengaruhi siswa dalam memilih suatu program 

keahlian adalah prospek karier yang akan mereka jalani di masa datang. Siswa 

berharap bahwa dengan memilih program keahlian Administrasi perkantoran, 

mereka akan mendapatkan karier yang bagus untuk masa depan. Tabel 4.21 

menyajikan tentang pendapat responden tentang prospek karier. 

Tabel 4.21 
Pendapat Responden Tentang Prospek Karier 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

16 

42 

31 

4 

- 

17.20% 

45.16% 

33.33% 

4.30% 

- 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah 
 

Dari tabel 4.21 tampak bahwa mayoritas responden sebanyak 45.16% 

setuju dan berpendapat bahwa program keahlian Administrasi Perkantoran 

menjanjikan pekerjaan yang memiliki prospek karir yang bagus dikemudian hari. 

Sebanyak 4.30% responden (minoritas) tidak setuju dengan pernyataan bahwa 

dengan masuk program keahlian Administrasi perkantoran, mereka akan 

memperoleh prospek karier yang bagus di masa depan. Hal ini disebabkan bahwa 

tidak hanya program keahlian Administrasi Perkantoran saja yang dapat 



 

 

68

menjanjikan karier yang bagus, masih banyak program keahlian lainnya, misalnya 

akuntansi dan penjualan.  

Tabel 4.22 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan bahwa 

dengan memilih program keahlian  Administrasi Perkantoran, mereka akan lebih 

berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan saat mereka lulus nanti. Siswa 

beranggapan bahwa dengan memilih program keahlian Administrasi Perkantoran, 

mereka akan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. 

Tabel 4.22 
Pendapat Responden Tentang Peluang Kerja 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

13 

39 

34 

7 

- 

13.97% 

41.93% 

36.55% 

7.52% 

- 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah  

Dari tabel di atas, tampak bahwa mayoritas responden sebanyak 41.93% 

responden setuju dan menyatakan bahwa peluang kerja bagi lulusan dari program 

keahlian Administrasi Perkantoran besar. Lulusan dari program keahlian ini dapat 

bekerja pada bidang-bidang lain seperti menjadi tenaga administrasi kantor, 

sekretaris, juru ketik dan masih banyak lagi. Sebanyak 7.52% responden 

(minoritas) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa dengan masuk 

program keahlian Administrasi perkantoran, peluang kerja yang akan mereka 

dapatkan lebih besar dibandingkan dengan lulusan dari program keahlian yang 

lainnya. Hal ini disebabkan bahwa pada saat ini, peluang untuk mendapatkan 
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pekerjaan sanbgat sulit, sehingga mereka tidak yakin, bahwa dengan masuk 

program keahlian Administrasi Perkantoran, peluang kerja yang akan mereka 

dapatkan sangat besar. 

Salah satu yang ikut mempengaruhi siswa dalam memilih suatu program 

keahlian adalah kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan 

saat lulus nanti. Tabel 4.23 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan 

bahwa dengan memilih program keahlian Administrasi Perkantoran, maka mereka 

akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan saat mereka lulus nanti. 

Tabel 4.23 
Pendapat Responden Tentang Jenis Pekerjaan Yang Diharapkan 

No Pernyataan Jumlah Persen 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

12 
32 
37 
11 
1 

12.90% 
34.40% 
39.78% 
11.82% 
1.07% 

                  Total 93 100 
   Sumber    :  Data primer yang diolah  

Dari tabel di atas, tampak bahwa mayoritas responden sebanyak 39.78% 

menyatakan ragu-ragu dan sebagian responden sebesar 1.07% menyatakan sangat 

tidak setuju (minoritas) dengan pernyataan bahwa mereka memilih program 

keahlian Administrasi Perkantoran karena mereka tertarik dengan suatu jenis 

pekerjaan yang hanya dapat mereka peroleh bila mereka lulus dari program 

keahlian ini. Hal ini disebabkan bahwa pada saat ini, peluang untuk mendapatkan 

pekerjaan sangat sulit, sehingga mereka tidak yakin, bahwa dengan masuk 

program keahlian Administrasi Perkantoran, peluang kerja yang akan mereka 

dapatkan sangat besar. 
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Imbalan atau gaji yang akan diperoleh saat mereka terjun di dunia kerja 

nanti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi siswa dalam memilih suatu 

program keahlian. Tabel 4.24 memaparkan pendapat responden tentang imbalan 

atau gaji yang akan diperoleh saat mereka bekerja nanti ikut mempengaruhi dalam 

memilih program keahlian Administrasi Perkantoran. 

Tabel 4.24 
Pendapat Responden Tentang Imbalan atau Gaji Yang Diperoleh 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

11 

40 

32 

9 

1 

11.82% 

43.01% 

34.40% 

9.67% 

1.07% 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah 

  Dari tabel di atas, tampak bahwa mayoritas responden sebanyak 43.01% 

responden setuju dan berpendapat bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan 

yang memberikan gaji yang besar. Hal ini disebabkan karena siswa beranggapan 

bahwa pada saat sekarang ini keahlian Administrasi Perkantoran sangat 

dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebanyak 1.07% responden 

(minoritas) menyatakan bahwa mereka sangat tidak setuju dengan pernyataan 

yang mengatakan bahwa pekerjaan yang akan mereka peroleh nanti pastilah 

memberikan gaji yang besar. Mereka beranggapan bahwa keahlian perkantoran 

yang mereka miliki tidak cukup dibutuhkan dalam pekerjaan, karena mereka lebih 

tertarik dengan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan kantor.  



 

 

71

Tabel 4.25 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan bahwa 

dengan masuk program keahlian Administrasi Perkantoran, mereka akan 

mendapatkan status sosial yang diharapkan di masyarakat, dengan begitu mereka 

akan dihormati dan disegani di masyarakat. 

Tabel 4.25 
Pendapat Responden Tentang Status Sosial Yang Diharapkan di Masyarakat 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

15 

36 

33 

9 

- 

16.12% 

38.70% 

35.48% 

9.67% 

- 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah  

Dari tabel 4.25, tampak bahwa mayoritas responden sebanyak 38.70% 

responden setuju dan dan beranggapan bahwa pekerjaan yang akan mereka 

peroleh nanti akan meningkatkan status sosial mereka di masyarakat. Mereka 

beranggapan bahwa masyarakat akan lebih menghargai orang yang memiliki 

pekerjaan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan 

begitu status sosial mereka akan meningkat. Sebanyak 9.67% responden 

(minoritas) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan ini. Mereka beranggapan 

bahwa memiliki pekerjaan saja tidak cukup menjadi modal untuk menjadi ukuran 

apakah seseorang akan dihargai di masyarakat. Masih banyak faktor yang lainnya, 

misalnya akhlak, kekayaan dll. Selain itu, mereka juga belum yakin apakah 

mereka akan memperoleh pekerjaan atau tidak setelah lulus nanti.  
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Tabel 4.26 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan bahwa 

mahasiswa memilih program keahlian Administrasi Perkantoran, cita–cita yang 

mereka harapkan dapat tercapai.  

Tabel 4.26 
Pendapat Responden Tentang Cita–Cita Yang Diinginkan 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

4 

34 

38 

15 

2 

4.30% 

36.55% 

40.86% 

16.12% 

2.15% 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah 
 

Mayoritas responden sebanyak 40.86% menyatakan bahwa mereka masih 

memiliki keraguan terhadap tercapai tidaknya cita-cita yang mereka miliki dengan 

masuk ke program keahlian Administrasi Perkantoran. Sedangkan sisanya 

sebanyak 2.15% responden (minoritas) menyatakan bahwa mereka tidak setuju 

dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dengan masuk ke program keahlian 

Administrasi Perkantoran mereka dapat mewujudkan cita-citanya, karena 

disebabkan bahwa siswa memilih program keahlian Administrasi Perkantoran 

karena mereka tertarik dan menyenanginya, sehingga sesuai dengan cita-citanya. 

Hal ini disebabkan bahwa cita-cita yang dimiliki orang selalu berubah-ubah dan 

kadangpun apa yang dipilih siswa tidak sesuai dengan yang diinginkannya, 

sehingga akan menghambat siswa untuk meraih cita-citanya. 
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Tabel 4.27 memaparkan pendapat responden tentang pernyataan bahwa 

jumlah peminat yang memilih program keahlian Administrasi Perkantoran ikut 

mempengaruhi mereka dalam memilih suatu program keahlian. 

Tabel 4.27 
Pendapat Responden Tentang Jumlah Peminat 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

6 

37 

30 

13 

7 

6.45% 

39.78% 

32.25% 

13.97% 

7.52% 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah  
 

Memperhatikan tabel 4.27 tampak bahwa mayoritas responden sebanyak 

39.78% responden setuju terhadap pernyataan bahwa jumlah peminat untuk 

program keahlian Administrasi Perkantoran sangat besar. Sedangkan minoritas 

responden sebanyak 6.45% menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan 

pernyataan bahwa jumlah peminat untuk program keahlian Administrasi 

Perkantoran sangat besar. Hal ini  karena jumlah peminat untuk program keahlian 

lainnya khususnya program keahlian–program keahlian favorit lebih besar 

daripada program keahlian Administrasi Perkantoran.  

Tabel 4.28 memaparkan pendapat responden tentang adanya pernyataan 

bahwa jumlah laboratorium yang dimiliki oleh pihak sekolah ikut mempengaruhi 

siswa dalam memilih suatu program keahlian, khususnya program keahlian 

Administrasi Perkantoran. 
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Tabel 4.28 
Pendapat Responden Tentang Jumlah Laboratorium Yang Dimiliki Sekolah 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

21 

29 

19 

17 

7 

22.58% 

31.18% 

20.43% 

18.27% 

7.52% 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah  

Sebanyak 31.18% responden (mayoritas) setuju dan menyatakan bahwa 

jumlah laboratorium yang dimiliki oleh program keahlian Administrasi 

Perkantoran masih belum lengkap. Nampaknya responden yang berpendapat 

demikian merasa bahwa masih ada beberapa mata diklat yang seharusnya 

membutuhkan praktek langsung belum dapat diterapkan secara maksimal, karena 

terbatasnya laboratorium yang ada. Hal ini harus menjadi menjadi perhatian bagi 

pihak sekolah untuk melengkapi laboratorium yang ada. Sebanyak 7.52% 

(minoritas) responden tidak setuju dan menyatakan bahwa jumlah laboratorium 

yang ada sudah lengkap meskipun dalam persentase yang kecil. 

Untuk memperbesar peluang diterima di suatu program keahlian maka erat 

kaitannya dengan penetapan pilihan program keahlian pada saat proses 

penjurusan, karena hal ini akan mencerminkan besarnya minat siswa pada suatu 

program keahlian.Tabel 4.29 memaparkan pendapat responden tentang adanya 

pernyataan bahwa program keahlian Administrasi Perkantoran menjadi pilihan 

pertama pada saat penjurusan. 
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Tabel 4.29 
Pendapat Responden Tentang Penentuan Program Keahlian AP 

No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

15 

31 

27 

19 

1 

16.12% 

33.33% 

29.03% 

20.43% 

1.07% 

                  Total 93 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah  

 
 Mayoritas responden sebanyak 33.33% setuju dengan pernyataan bahwa 

program keahlian Administrasi Perkantoran ikut mempengaruhi mereka dalam 

memilih suatu program keahlian. Mereka beranggapan bahwa pada saat 

penjurusan, program keahlian Administrasi Perkantoran ada pada pilihan pertama, 

sehingga apa yang dijalaninya sekarang adalah sesuai dengan pilihannya. 

Sejumlah 1.07% responden (minoritas) sangat tidak setuju dengan pernyataan di 

atas. Hal ini disebabkan bahwa meskipun siswa diberi kebebasan untuk memilih 

program keahlian yang disenanginya, tapi pemegang keputusan akhir ada pada 

pihak sekolah.  

 Kondisi ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar 

sangat berpengaruh dalam aktifitas belajar dan mengajar. Nyaman dan tidaknya 

ruangan tersebut juga turut mempengaruhi siswa dalam memilih program keahlian 

Administrasi Perkantoran. Tabel 4.30 memaparkan pendapat siswa tentang 

kondisi ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar 

mempengaruhi mereka dalam memilih program keahlian Administrasi 

Perkantoran. 
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           Tabel 4.30 
Pendapat Responden Tentang Kondisi Ruangan Untuk Kegiatan Belajar dan 

Mengajar 
No Pernyataan Jumlah Persen 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

5 

69 

16 

37 

3 

3,85% 

53,07% 

12,31% 

28,46% 

2,31% 

                  Total 130 100 

   Sumber    :  Data primer yang diolah  
 
 Dari tabel di atas, tampak bahwa mayoritas responden sebesar 53.07% 

setuju dengan pernyataan bahwa kondisi ruangan yang dipergunakan untuk 

kegiatan belajar dan mengajar sangat nyaman. Kondisi ruangan yang digunakan 

untuk kegiatan belajar dan mengajar sangat berpengaruh dalam aktifitas belajar 

dan mengajar. Nyaman dan tidaknya ruangan tersebut juga turut mempengaruhi 

siswa dalam memilih program keahlian Administrasi Perkantoran. Sedangkan 

minoritas responden sebanyak 2.31% responden lainnya tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. Mereka beranggapan bahwa kondisi ruangan yang digunakan 

untuk kegiatan kegiatan belajar dan mengajar tidak nyaman, sehingga mereka 

tidak optimal dalam mengikuti proses belajar dan mengajar. 

 

B. Hasil Analisis Data 

Memperhatikan tujuan penelitian, maka pada bagian ini akan dilakukan 

langkah-langkah analisis sebagai berikut: 
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1. Analisis Faktor 

 Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan memilih Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor dari 

butir pertanyaan yang mengungkap berbagai indikator-indikator dari pemilihan 

suatu program keahlian. Hasil akhir dari analisis faktor ini secara rinci 

digambarkan pada tabel berikut ini: 

     Tabel 5 
Identifikasi Faktor-faktor Pemilihan Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran 
No Indikator/item Muatan Faktor Nama Faktor 
1 Jenis pekerjaan (X23) 

Imbalan/gaji yang diharapkan (X24) 
Status sosial yang diharapkan di 
masyarakat (X25) 
Peluang kerja (X22) 
Prospek karier di masa depan (X21) 
Cita-cita yang diinginkan (X26) 

0,689 
0,687 
 
0,685 
0,673 
0,673 
0,602 

 
 
 
 
Dunia Kerja 

2 Penentuan program keahlian (X29) 
Harapan di masa datang (X20) 
Ketertarikan terhadap program 
keahlian AP (X2) 

0,823 
0,777 
0,648 

Motivasi 
Belajar 

3 Kemampuan yang dimiliki siswa (X3) 
Prestasi yang dimiliki siswa (X6) 
Bakat yang dimiliki siswa (X5) 

0,819 
0,775 
0,648 

Kompetensi 
yang Dimiliki 
Oleh Siswa 

4 Kondisi belajar dan mengajar (X14) 
Jumlah laboratorium yang dimiliki 
oleh pihak sekolah (X28) 
Sarana dan prasarana yang dimiliki 
oleh pihak sekolah  (X16) 
 

0,756 
 
0,746 
 
0,641 

 
Fasilitas yang 
Dimiliki Oleh 
Pihak Sekolah 

5 Sosio ekonomi keluarga (X9) 
Dorongan teman sebaya (X12)  

0,775 
0,709 
 

Lingkungan 
Sosial 
 

6 Daya tampung program keahlian (X13) 
Jumlah peminat (X26) 
 

0,799 
0,620 
 

Kapasitas 
Program 
Keahlian 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Hasil akhir di atas diperoleh dari : 

a. Dari lampiran 5 tentang KMO ( Kaiser-Meyer-Olkin ), yaitu angka indeks 

yang digunakan untuk menguji ketepatan analisis faktor, nampak bahwa 

koefisien KMO sebesar 0,769 dan lebih besar dari 0,50 sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil analisis ini sudah tepat untuk digunakan. 

b. Dari lampiran 5 juga dapat dilihat tentang Communalities, dimana nampak 

bahwa semua item nilainya lebih besar dari 0,50 sehingga dapat dikatakan 

bahwa faktor-faktor yang bersangkutan cukup efektif. 

c. Berdasarkan lampiran 5 tentang Total Variance Explained dapat diketahui 

bahwa nilai eigenvalue yang lebih besar dari 1,00 berjumlah 9 (sembilan) 

buah sehingga dalam hal ini akan terdapat 9 komponen yang akan dibentuk 

oleh faktor-faktor yang akan dimasukkan ke dalam model untuk membentuk 

variabel. 

d. Berdasarkan lampiran 5 dapat diketahui tentang nilai dari faktor loading yang 

merupakan koefisien korelasi antar item dengan faktornya, bahwa tidak ada 

nilai dari faktor loading yang lebih kecil dari 0,50. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa faktor loading dalam penelitian ini dalam kategori baik. 

e. Pada lampiran 5 ( Rotated Component Matrix ), dapat diketahui bahwa 

terdapat 9 kelompok faktor yang nantinya akan membentuk variabel pemilihan 

program keahlian. Tampak bahwa terdapat 6 buah item yang gugur dan harus 

dikeluarkan dari model yaitu item no 01 (0,482), item no 17 (0,449), item no 

04 (0,490), item no 15 (0,452), item no 07 (0,448) dan item no 09 (-0,486) 

yang kurang dari 0,50. 
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f. Hasil dari pengujian ulang dapat dilihat pada lampiran 6. Setelah ke-5 item 

tersebut dikeluarkan dari model dan dilakukan pengujian ulang nampak bahwa 

nilai KMO menjadi lebih besar yaitu sebesar 0,776 dan lebih besar dari 0,50, 

sehingga dapat dikatakan bahwa hasil analisis ini sudah tepat digunakan. 

g. Dalam lapiran 6 tentang Communalities, dimana setelah dilakukan pengujian 

ulang ada 2 item yang nilainya kurang dari 0,50 dan harus dikeluarkan, yaitu 

item no 08 (0,445) dan item no 11 (0,48.).  

h. Dari lampiran 6 tentang Total Variance Explained, dapat dilihat bahwa nilai 

eigenvalues yang lebih dari 1,00 berjumlah 7 (tujuh) buah sehingga dalam hal 

ini akan terdapat 7 komponen yang akan dibentuk oleh faktor yang akan 

dimasukkan ke dalam model untuk membentuk variabel. 

i.  Dari lampiran 6 dapat diketahui bahwa semua nilai dari faktor loading tidak 

ada yang lebih kecil dari 0,50. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor 

loading dalam penelitian ini dalam kategori baik. 

j.  Pada lampiran 6 tentang Rotated Component Matrix, dapat dikatakan bahwa 

terdapat 7 kelompok faktor yang nantinya akan membentuk variabel pemilihan 

program keahlian. Tampak bahwa ada beberapa item yang harus dikeluarkan 

karena kurang dari 0,50 yaitu item no 30 (0,487).  

k. Setelah item tersebut dikeluarkan dari model dan dilakukan pengujian ulang 

tampak bahwa nilai KMO menjadi lebih kecil yaitu sebesar 0,789 dan lebih 

besar dari 0,50,  begitupun dengan nilai communalitiesnya tidak ada yang 

lebih kecil dari 0,50 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil analisis ini sudah 
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tepat digunakan nilai component pada Rotated Component Matrix semuanya 

lebih dari 0,50 (lampiran 8). 

l. Berdasarkan lampiran 8 dapat diketahui tentang nilai dari faktor loading yang 

merupakan koefisien korelasi antar item dengan faktornya, bahwa tidak ada 

nilai dari faktor loading yang lebih kecil dari 0,50. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa faktor loading dalam penelitian ini dalam kategori baik. 

m. Pada lampiran 8 tentang Rotated Component Matrix, dapat dikatakan bahwa 

terdapat 6 kelompok faktor yang nantinya akan membentuk variabel pemilihan 

program keahlian. Tampak bahwa ada beberapa item yang harus dikeluarkan 

karena kurang dari 0,50 yaitu item no 19 (0,499) dan item no 10 (0,499).  

n. Setelah item tersebut dikeluarkan dari model dan dilakukan pengujian ulang 

tampak bahwa nilai KMO menjadi lebih kecil yaitu sebesar 0,763 dan lebih 

besar dari 0,50,  begitupun dengan nilai communalitiesnya tidak ada yang 

lebih kecil dari 0,50 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil analisis ini sudah 

tepat digunakan nilai component pada Rotated Component Matrix semuanya 

lebih dari 0,50 (lampiran 9). 

o. Berdasarkan lampiran 9 dapat diketahui tentang nilai dari faktor loading yang 

merupakan koefisien korelasi antar item dengan faktornya, bahwa tidak ada 

nilai dari faktor loading yang lebih kecil dari 0,50. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa faktor loading dalam penelitian ini dalam kategori baik. 

p. Pada lampiran 9 tentang Rotated Component Matrix, dapat dikatakan bahwa 

terdapat 6 kelompok faktor yang nantinya akan membentuk variabel pemilihan 

program keahlian.  
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q. Koefisien varian komulatif pada lampiran 5 sebesar 71,516% sedangkan pada 

lampiran 6 sebesar 68,431%. Nilai koefisien varian komulatif sebesar 

68,431% mengandung arti bahwa dalam penelitian ini mampu untuk 

menjelaskan tentang faktor-faktor dari pemilihan program keahlian yang akan 

mempengaruhi keputusan siswa memilih program keahlian Administrasi 

Perkantoran, sedangkan sisanya sebesar 17,792% akan dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak termasuk dalam model ini. 

 Dengan demikian terdapat 6 (enam) faktor yang merupakan temuan secara 

eksploratif atas pemilihan program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK 

Negeri 9 Semarang yang mencakup dunia kerja, motivasi belajar, kompetensi 

yang dimiliki siswa, fasilitas yang dimiliki oleh pihak sekolah, lingkungan sosial 

dan daya tampung program keahlian. Dengan begitu, maka hipotesis yang 

berbunyi “Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa  memilih program keahlian 

Administrasi Perkantoran antara lain: kondisi fisiologis, kondisi psikologis, faktor 

lingkungan dan faktor instrumental “ : ditolak 

C. Pembahasan   

Memperhatikan hasil pengolahan data penelitian, tampak bahwa terdapat 6 

(enam) faktor yang terbentuk. Secara rinci faktor-faktor tersebut akan dibahas 

dalam penelitian ini. 

1. Faktor Dunia Kerja 

 Dunia kerja merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan siswa 

dalam memilih suatu program keahlian, karena setelah lulus nanti mereka akan 

memasuki dunia kerja yang penuh dengan persaingan, dan untuk itu mereka harus 
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mempunyai pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang tinggi di bidang yang 

mereka pelajari. 

 Kurangnya pengetahuan responden tentang bidang-bidang kerja apa saja 

yang dapat mereka masuki setelah lulus nanti perlu mendapat perhatian dari pihak 

orang tua maupun pihak sekolah. Umumnya mereka mengira bahwa dengan 

masuk ke program keahlian Administrasi Perkantoran, mereka bisa bekerja 

sebagai tenaga administrasi yang bekerja di kantor-kantor. Sebenarnya banyak 

sekali bidang-bidang kerja yang dapat dimasuki oleh lulusan dari program 

keahlian ini, karena mereka diberikan beberapa mata diklat yang berkaitan dengan 

administrasi kantor seperti mengetik (manual maupun elektronik), korespondensi, 

kearsipan, stenografi, komputer dll. Selain diberikan teori mereka juga diwajibkan 

untuk dapat mempraktekannya secara langsung. Jadi ilmu pengetahuan dan 

keterampilan-keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi mereka yang ingin 

bekerja di kantor baik sebagai tenaga administrasi maupun sekretaris. 

 Gaji merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan seseorang 

sebelum bekerja. Mereka akan memilih pekerjaan yang akan memberikan gaji 

yang tinggi. Banyak bidang pekerjaan yang dapat mereka masuki setelah lulus 

dari program keahlian Administrasi Perkantoran. Di mana lulusan dari program 

keahlian ini juga dapat bekerja di kantor baik sebagai sekretaris, manajer maupun 

tenaga administrasi. Dan menurut responden pekerjaan-pekerjaan tersebut akan 

memberikan imbalan yang cukup besar. 

 Pekerjaan yang akan mereka peroleh nantinya akan berpengaruh terhadap 

status sosial mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang menarik dan bermartabat tinggi 
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akan meningkatkan status sosial seseorang, meskipun pekerjaan tersebut tidak 

memberikan imbalan yang besar. Profesi sebagai sebagai tenaga administrasi 

dipandang dapat meningkatkan status sosial mereka di masyarakat. 

       Selain memberikan imbalan dan status sosial yang tinggi, bidang-bidang 

pekerjaan yang dapat dimasuki oleh lulusan dari program keahlian Administrasi 

Perkantoran ini juga memiliki prospek karir yang bagus di kemudian hari. Bagi 

mereka yang ingin bekarja di kantor, prospek kariernyapun cukup baik. Jika 

mereka dapat berprestasi dengan baik, maka mereka akan mendapatkan kenaikan 

pangkat yang akan diikuti dengan kenaikan gaji. 

2. Faktor Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam 

memilih suatu program keahlian. Motivasi siswa memilih program keahlian 

Administrasi Perkantoran bermacam-macam dan berbeda antara satu dengan yang 

lain. Motivasi ini muncul karena didorong oleh adanya kebutuhan yang dimiliki 

oleh setiap orang. 

Motivasi ini dapat diketahui dari penetapan pilihan mereka pada saat 

penjurusan. Mereka yang memilih program keahlian Administrasi Perkantoran 

sebagai pilihan pertama maupun sebagai pilihan kedua, memiliki motivasi yang 

tinggi untuk dapat diterima di program keahlian ini. 

Harapan siswa di masa depan  merupakan target yang ingin dicapai oleh 

seseorang. Dengan adanya harapan tersebut akan mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu hal untuk mewujudkan cita-citanya itu. Masing-masing dari 
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mereka memiliki cita-cita tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya.  

3. Faktor Kompetensi yang Dimiliki Oleh Siswa 

 Kompetensi yang dimiliki oleh siswa sangat mempengaruhi dalam 

pemilihan suatu program keahlian. Di dalamnya terdapat banyak unsur yang 

mempengaruhinya, antara lain : kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh siswa. 

Siswa yang mempunyai kemampuan belajar yang baik akan dapat mengikuti 

proses belajar dan mengajar dengan baik, sehingga akan dapat berprestasi dengan 

baik pula.  

 Hampir tidak ada yang membantah bahwa belajar pada bidang yang sesuai 

dengan bakat akan memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha tersebut. Oleh 

karena itu bakat menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan siswa 

dalam memilih suatu program keahlian. Bakat yang dimiliki oleh seseorang tidak 

akan berkembang dengan baik tanpa didukung dengan minat yang tinggi terhadap 

suatu bidang tertentu. Siswa yang memiliki bakat yang tinggi di bidang 

perkantoran, akan cenderung memilih program keahlian administrasi perkantoran, 

dibandingkan dengan program keahlian yang lainnya.  

4. Faktor Fasilitas yang Dimiliki Oleh Pihak Sekolah 

Fasilitas yang dimiliki oleh pihak sekolah merupakan salah satu upaya 

untuk memberikan kenyamanan pada mahasiswa pada saat mereka mengikuti 

proses perkuliahan. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang disediakan oleh 

pihak sekolah maka proses belajar dan mengajar akan semakin lancar. 
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Kondisi belajar dan mengajar menurut responden sudah cukup nyaman, di 

mana sudah terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. Sebagai sarana 

praktek siswa, program keahlian Administrasi Perkantoran memiliki beberapa 

laboratorium antara lain : laboratorium mengetik (manual maupun elektronik), 

laboratorium kearsipan, laboratorium bahasa dan laboratorium komputer. 

Jumlah laboratorium yang ada dirasa masih kurang memadai, perlu 

ditambah beberapa laboratorium baru seperti laboratorium untuk praktek 

perkantoran dan laboratorium bahasa untuk melatih kemampuan berbahasa 

inggris. 

Sarana dan prasarana yang sering digunakan dalam proses belajar dan 

mengajar dalam program keahlian Administrasi Perkantoran antara lain : mesin 

ketik manual, lemari arsip, head phone untuk latihan steno, komputer, dll. 

Menurut responden, jumlah peralatan yang tersedia sudah cukup memadai baik 

jumlah maupun kualitasnya. Selain itu peralatan-peralatan tersebut masih kurang 

terpelihara dengan baik. Banyak peralatan yang sudah rusak namun tetap 

dibiarkan begitu saja tanpa mendapat penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu 

agar tidak menghambat proses belajar dan mengajar, maka peralatan perlu 

ditambah, dan untuk peralatan yang sudah rusak apabila sekiranya masih dapat 

diperbaiki maka harus secepatnya diperbaiki sehingga dapat segera digunakan. 

5. Faktor Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial merupakan faktor yang menjadi pertimbangan siswa 

dalam memilih suatu program keahlian. Lingkungan sosial yang sangat berperan 

penting disini adalah kondisi sosio ekonomi keluarga dan teman. 



 

 

86

Kondisi sosio ekonomi keluarga erat kaitannya dengan prestasi belajar 

siswa. Siswa yang sedang dalam proses belajar, selain harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya, misalnya makan, pakaian, perlindungan, kesehatan dll juga 

membutuhkan beberapa fasilitas belajar, antara lain: ruang belajar, meja, kursi, 

alat tulis menulis, buku dan lainnya. Fasilitas belajar tersebut hanya akan 

terpenuhi jika kondisi sosio ekonomi keluarga terpenuhi dengan baik. 

Selain kondisi sosio ekonomi keluarga, saran dan pendapat dari teman 

juga menjadi pertimbanngan siswa dalam memilih suatu program keahlian. 

Mereka yang meminta saran dan pendapat dari temannya biasanya masih 

memiliki kebimbangan untuk memutuskan pilihan terhadap suatu program 

keahlian. Mereka menganggap bahwa teman merupakan orang kedua setelah 

orang tua mereka yang bisa dijadikan sebagai tempat berbagi. Pengaruh teman 

akan semakin besar bila perhatian orang tua kurang mencukupi. Kebanyakan 

saran atau pendapat yang mereka minta kepada temannya adalah mengenai 

keunggulan dan kelemahan dari program keahlian yang akan mereka pilih serta 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmu dari program keahlian yang 

bersangkutan. 

Rasa persahabatan dan solidaritas yang terjalin biasanya akan 

mempengaruhi siswa ketika mereka hendak memilih suatu program keahlian. 

Mereka tidak mau berpisah dengan teman-temannya. Oleh karena itu tak jarang 

mereka memilih suatu program keahlian hanya karena ikut-ikutan temannya. 
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6. Faktor Kapasitas Program Keahlian 

 Sebelum seseorang memutuskan pilihannya terhadap suatu program 

keahlian terlebih dahulu mereka akan mempertimbangkan kapasitas program 

keahlian yang akan mereka pilih. Untuk program keahlian Administrasi 

Perkantoran, hanya membuka satu kelas saja dengan daya tempung sebanyak 30-

40 siswa. Dengan jumlah tersebut maka daya tampung prodi ini termasuk kecil. 

Tahun ajaran 2002-2005 program keahlian ini mampu menampung siswa 

sebanyak 40 siswa. Disini tampak bahwa peminat terhadap program keahlian ini 

cukup besar sehingga pihak sekolah harus menambah daya tampung program 

keahlian tersebut yang sebenarnya hanya dapat menampung siswa sebanyak 30-40 

siswa.  

Hal ini tentu saja membuat persaingan untuk masuk ke program keahlian 

ini semakin ketat. Wajar saja jika program keahlian ini membatasi jumlah siswa, 

karena jika jumlah siswa  yang diterima terlalu banyak maka akan terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah  siswa dari program keahlian Administrasi 

Perkantoran dengan jumlah siswa dari program keahlian lain. Selain itu dengan 

jumlah siswa yang terlalu banyak akan membuat proses belajar dan mengajar 

menjadi kurang efektif. 

Jumlah peminat juga harus dipertimbangkan dalam memilih suatu 

program keahlian. Program keahlian  yang favorit biasanya lebih banyak 

peminatnya. Jumlah peminat yang cukup besar akan mengakibatkan persaingan 

semakin ketat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada 

bagian sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis faktor terdapat 6 ( enam ) kelompok faktor yang menjadi 

variabel bebas dalam penelitian ini yaitu : (a) dunia kerja dengan indikator 

antara lain jenis pekerjaan yang diharapkan, imbalan atua gaji yang 

diharapkan, status sosial yang diharapkan di masyarakat, peluang kerja, 

prospek karier yang di masa depan dan cita-cita yang diinginkan,  (b) motivasi 

kerja dengan indikator antara lain penentuan program keahlian, harapan di 

masa datang, ketertarikan terhadap program keahlian Administrasi 

Perkantoran, (c) kompetensi yang dimiliki siswa dengan indikator antara lain 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa, prestasi yang dimiliki oleh siswa, bakat 

yang dimiliki oleh siswa, (d) fasilitas yang dimiliki oleh pihak sekolah dengan 

indikator antara lain kondisi belajar dan mengajar, jumlah laboratorium yang 

dimiliki pihak sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak sekolah, 

(e) lingkungan sosial dengan indikator antara lain sosio ekonomi keluarga dan 

dorongan teman sebaya, (f) kapasitas program keahlian dengan indikator 

antara lain daya tampung program keahlian dan jumlah peminat. 

2. Dari hasil analisis faktor dapat diketahui sumbangan atau kontribusi dari 

masing-masing faktor yang berpengaruh dalam pemilihan suatu program 

keahlian. Sumbangan atau kontribusi dari setiap faktor adalah sebagai berikut : 
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(a) dunia kerja memiliki kontribusi sebesar 28,567%, (b) motivasi belajar 

memiliki kontribusi sebesar 9,583%, (c) kompetensi yang dimiliki siswa 

memiliki kontribusi sebesar 9,090%, (d) fasilitas sekolah memiliki kontribusi 

sebesar 7,819%, (e) lingkungan sosial memiliki kontribusi sebesar 6,639%, (f) 

kapasitas program keahlian memiliki kontribusi sebesar 5,514%. Jadi  faktor 

yang memberikan kontribusi terbesar dalam pemilihan Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran adalah faktor dunia kerja yaitu sebanyak 28,567%. 

Sedangkan sumbangan yang terkecil diberikan oleh kapasitas program 

keahlian yaitu sebesar 5,514%. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, terdapat beberapa hal yang 

dapat dilakukan oleh pihak sekolah (dalam hal ini SMK Negeri 9 Semarang) 

khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran, antara lain : 

1. Dari hasil penelitian didapat bahwa dunia kerja memberikan sumbangan yang 

terbesar yaitu 28,567%. Pihak sekolah perlu menjalin hubungan yang 

harmonis dengan perusahaan-perusahaan/ badan-badan milik pemerintah, 

sehingga pada akhirnya dapat terjalin kerja sama antara keduanya. Hal ini 

dapat bermanfaat bagi keduanya. Pihak sekolah dapat  lagi jumlah kelas 

tersebut, misalnya membuka dua kelas untuk program keahlian Adminisrasi 

Perkantoran.Pihak sekolah perlu menambah informasi yang berkaitan dengan 

program keahlian yang ditawarkan pada siswa, sehingga siswa betul-betul 

memahami tentang program keahlian yang akan dipilihnya.  

2. Terbinanya hubungan yang baik antara siswa dengan pihak sekolah, misalnya 

dalam pemakaian guru-guru yang berkualitas dll.  Selain itu, pihak sekolah 
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perlu menambah informasi yang berkaitan dengan program keahlian yang 

ditawarkan pada siswa, sehingga siswa betul-betul memahami tentang 

program keahlian yang akan dipilihnya. Pilihan program keahlian yang sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan dan yang menjanjikan peluang kerja serta 

prospek karir yang bagus di kemudian hari, karena melalui program keahlian 

tersebut, kita akan belajar berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna sebagai bekal bagi kita di dunia kerja nanti.  

3. Terbinanya hubungan yang baik antara siswa dengan lingkungan keluarganya 

misalnya terjalinnya hubungan yang harmonis antara siswa dengan orang tua, 

di mana orang tua juga memperhatikan pendidikan yang akan ditempuh oleh 

siswa, sehingga siswa merasa di berikan dorongan terhadap apa yang 

dipilihnya dan siswa akan bersemangat untuk lebih optimal dalam belajar. 

Hubungan siswa dengan teman sebaya yang baik juga  akan menambah 

semangat siswa dalam belajar, di mana siswa akan bersemangat tatkala banyak 

teman-teman yang akan selalu membantunya. 

4. Dorongan dari dalam diri siswa sangat penting. Siswa perlu lebih percaya diri 

dan meningkatkan lagi hal-hal yang akan menambah ketrampilan yang 

dimilikinya, misalnya mengikuti kursus/pelatihan. Dengan begitu siswa akan 

lebih optimal dalam belajar.  
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