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

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

Berdasarkkan analisis regresi dengan menggunakan SPSS release 15.00 
diperoleh Ŷ = -5.066 + 1.188 X. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.646 yang 
menunjukkan bahwa praktik kerja industri berpengaruh terhadap kesiapan 
menghadapi dunia kerja pada siswa kelas XII SMK N 2 Tegal tahun pelajaran 
2008/ 2009 sebesar 64.6%.  
Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara 
praktik kerja lapangan terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja pada siswa 
kelas XII SMK N 2 Tegal. Untuk meningkatkan kesiapan peserta diklat 
menghadapi dunia kerja hendaknya pihak sekolah lebih sering memberikan 
motivasi, dorongan, dan keterampilan (komputer dan bahasa inggris). Selain itu 
pihak sekolah juga mengarahkan kepada siswanya untuk gemar membaca buku, 
surat kabar maupun referensi yang berkaitan dengan kesiapan menghadapi dunia 
kerja dan hendaknya lebih baik lagi dalam pelaksanaan praktek kerja industri 



sehingga memperoleh pengalaman kerja yang akan bermanfaat ketika peserta 
diklat memasuki dunia kerja.    


