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ABSTRAK 

 
Jukianto. 2017. “Pengaruh Praktik Kerja Industri Dan Peran Guru Pembimbing Terhadap 

Kesiapan Kerja Siswa Kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi” Skripsi. 

Prodi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP 

Universitas Jambi, Pembimbing (I) Dr. Dra. Hj. Muazza, M.SI., (II) Siti Syuhada, 

S.Pd, M.E. 

 

Kata Kunci : Praktik Kerja Industri, Peran Guru Pembimbing, dan Kesiapan Kerja Siswa 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu institusi pendidikan 

yang secara khusus bertujuan mempersiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja 

secara mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Oleh karena itu SMK 

dituntut mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi standar yang diharapkan oleh 

dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing 

tinggi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh praktik kerja industri 

terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. 2) 

pengaruh peran guru pembimbing terhadap kesiapan memasuki dunia kerja siswa kelas XI 

Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. 3) pengaruh praktek kerja industri dan peran guru 

pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota 

Jambi. 

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian 

dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Data diperoleh dengan cara menyebarkan semua 

angket kepada siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi. Populasi seluruh siswa kelas XI Program 

Kejurusan Pemasaran berjumlah 80 siswa. Instrumen yng digunakan dalam pengambilan 

data penelitian berupa kuesioner yang berisikan 22 item untuk variabel peran guru 

pembimbing dan 23 item untuk variabel kesiapan kerja. Untuk variabel hasil praktek kerja 

industri diambil nilai murni praktek siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat terdapat pengaruh praktik kerja 

industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi, 

berdasarkan analisis dengan menggunakan regresi sederhana diperoleh diketahui nilai 

signifikan sebesar 0.000 konstanta yang terbentuk 45.552. Terdapat pengaruh peran guru 

pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota 

Jambi, berdasarkan analisis regresi sederhana diketahui nilai signifikan sebesar 0.000 

konstanta yang terbentuk 47.262. Selanjutnya Terdapat pengaruh praktik kerja industri dan 

peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 

1 Kota Jambi. Berdasarkan analisis regresi berganda dijelaskan bahwa nilai konstanta yang 

terbentuk yaitu sebesar 51.580, sedangkan koefisien persamaan bidang regresi variabel 

praktik kerja industri (X1) 0.155 dan peran guru pembimbing (X2) 0.170, nilai tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh praktik kerja industri dan peran guru pembimbing terhadap 

kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel praktik kerja industri (X1) dan peran guru 

pembimbing (X2) secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja siswa (Y). Dengan adanya 

hasil praktik kerja industri dan peran guru pembimbing yang baik diharapkan dapat 

meningkatkan kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh 

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja pendidikan akan 

berpengaruh terhadap produktivitas tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas 

masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan 

siap akan menghadapi perubahan. Pendidikan diartikan secara luas merupakan 

suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan dimana saja. 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

 Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dituntut harus bisa 

meningkatkan kompetensinya dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan, 

terlebih lagi dilingkup dunia pendidikan yang lulusannya harus mampu bersaing 

dengan bangsa lain. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sekolah yang 

berorientasi pada lulusan yang siap kerja, harus bisa mencetak sumber daya 

manusia yang unggul memiliki kemampuan hard skills sekaligus soft skills yang 

memadai yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Melihat kenyataan bahwa 



pendidikan SMK saat ini masih cenderung berorientasi pada hard skills tentu saja 

sudah tidak relevan dengan tuntutan Dunia usaha/Dunia Industri. 

 Adhikary, dalam Ratna (2012: 13) mengemukakan bahwa pendidikan 

kejuruan adalah pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, 

kemampuan/kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja, dan 

apresiasi yang diperlukan oleh pekerja dalam memasuki pekerjaan dan membuat 

kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan penuh makna dan produktif. 

 Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan pendidikan pada jenjang 

menengah yang mengutamakan pengembangan keterampilan siswa. Keterampilan 

yang dimiliki merupakan hasil dari pembelajaran di sekolah maupun di industri. 

Dunia industri berperan penting dalam proses pembelajaran di SMK, yaitu dengan 

bekerjasama dalam pelaksanaan praktik industri. Praktik industri bagi siswa SMK 

merupakan ajang menerapkan ilmu yang pernah diperoleh di bangku sekolah. 

Siswa juga akan mendapatkan ilmu baru di industri, karena mereka belajar pada 

kondisi nyata dengan suasana kerja yang sebenarnya. Selesai melaksanakan praktik 

industri siswa akan disibukkan berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan untuk 

kelulusannya. Siswa sekolah menengah kejuruan dinyatakan lulus jika mereka 

berhasil menyelesaikan Ujian Sekolah, Ujian Nasional dan Uji Kompetensi siswa. 

 Mengacu dari tujuan pendidikan menengah kejuruan, sekolah harus 

berupaya dalam mengembangkan potensi lulusannya. Potensi lulusan dapat 

dikembangkan dengan adanya komponen pendukung yang terkait dengan 

pembelajaran. Komponen-komponen tersebut dapat berupa sarana prasarana, 

kurikulum, biaya, tenaga pendidik, serta tempat praktek atau dunia industri. Untuk 



memaksimalkan kompetensi keahlian siswa, maka pelaksanaan pembelajaran tidak 

hanya dilakukan di sekolah tetapi perlu dilakukan di dunia industri.  

 Pendidikan dan pelatihan perlu ada suatu kerjasama timbal balik yang saling 

menguntungkan. Pendidikan akan memberikan dasar-dasar ilmu yang kuat serta 

sikap yang positif bagi pelaksanaan program pelatihan yang cepat dan tepat. 

Sedangkan pelatihan merupakan implementasi dari dasar-dasar ilmu pengetahuan 

yang sudah diterapkan. 

 Menurut Tilaar dalam Retno (2010: 153) dunia kerja (dunia industri) akan 

memberikan masukan bagi program yang dilaksanakan di dalam program pelatihan, 

serta melaksanakan program pelatihan sekurang-kurangnya berpartisipasi aktif di 

dalam pelaksanaan program pelatihan. 

 Peran penting Praktek Kerja Industi (Prakerin) atau Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) dalam PSG yaitu meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri 

sehingga kebutuhan yang dikehendaki oleh industri sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki oleh siswa. Kemajuan teknilogi DU/DI yang cukup pesat akan sulit 

tercapai dengan dunia pendidikan yang pada umumnya ditinjau dari perlatannya 

dan kompetensinya yang masih ada kesenjangan kompetensi antara di SMK dengan 

kompetensi di Industri. 

 Salah satu standar kompetensi kelulusan SMK ialah prakerin. Tujuan 

prakerin adalah untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan serta 

disiplin kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Lulusan akan memiliki 

kompetensi yang baik apabila prakerin dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena 



pada saat siswa melaksanakan prakerin benar-benar dihadapkan pada kondisi yang 

nyata pada suatu pekerjaan di suatu lingkungan kerja. Para lulusan SMK tidak 

hanya dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang dunia industri, 

melainkan langsung dengan pengalaman dan kemampuan praktek di dunia kerja 

nyata. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu untuk melakukan 

kerjasama dengan dunia industri.  

 Keberhasilan tujuan pendidikan (output), sangat ditentukan oleh 

implementasinya (proses), dan implementasinya sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kesiapan segala hal (input) yang diperlukan untuk berlangsungnya implementasi. 

Uji kompetensi siswa dilaksanakan sesuai dengan kompetensi keahliannya dan 

dilaksanakan sebelum ujian nasional. 

 Menurut Joko Sutrisno dalam Ika (2010:2) tujuan dilaksanakan uji 

kompetensi adalah sebagai indicator ketercapaian standar kompetensi lulusan, 

sedangkan bagi stakeholder uji kompetensi dijadikan informasi atas kompetensi 

yang dimiliki calon tenaga kerja. Siswa dikatakan lulus uji kompetensi jika sudah 

melaksanakan uji kompetensi keahlian meliputi uji kompetensi praktik dan uji 

kompetensi teori. Uji kompetensi teori digunakan untuk mengukur pengetahuan dan 

pemahaman siswa, sedangkan uji kompetensi praktik berfungsi untuk mengukur 

kemampuan siswa. 

 Persentase skor uji kompetensi praktik adalah 70% dan uji kompetensi teori 

sebesar 30%. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan dalam Ratna (2012:25), 

secara keseluruhan skor yang harus diperoleh siswa untuk lulus uji kompetensi 

yaitu minimal 6,0. Pelaksanaan uji kompetensi harus memenuhi standar 

perlengkapan dan peralatan dari Direkorat Pembinaan SMK agar tidak ada masalah 



pada waktu pelaksanaan ujian. Salah satu perlengkapan yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan uji kompetensi adalah verifikasi tempat pelaksanaan ujian. 

 Berangkat dari permasalahan di atas, maka dirasa perlu untuk meneliti 

pengaruh ketiganya, seberapa besar pengaruh hasil praktik kerja industri, peran 

guru bimbing, terhadap kesiapan memasuki dunia kerja. Penelitian ini dilakukan di 

beberapa SMK Negeri 1 Kota Jambi yang terdapat beberapa mata pelajaran 

produktif pemasaran yaitu: Melaksanakan Proses administrasi transaksi, 

Pengiriman dan Penyerahan Produk, Pemasaran Barang dan Jasa, Menagih 

Pembayaran, Prinsip-prinsip Bisnis, . Membuka Usaha Eceran/ RITEL, 

Melaksanakan Komunikasi Bisnis. Dikhususkan untuk siswa kelas XI yang sudah 

melaksanakan Prakerin. Persentase keterserapan lulusan di dunia kerja sangat 

dipengaruhi oleh kesiapan kerja siswa dalam menghadapi persaingan di DUDI. 

Untuk itulah perlu dipersiapkan mental kerja siswa yang benar-benar berkompeten 

dalam bidang multimedia sehingga mampu mengikuti perkembangan teknologi 

yang ada. 

 Pada Kelas Jurusan Pemasaran terdapat Kegiatan Uji Kompetensi yang 

mana merupakan kegiatan akhir untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi 

produktif yang selama ini telah diajarkan oleh guru mata pelajaran produktif 

jurusan pemasaran kepada siswa/siswi di SMK N 1 Kota Jambi. Dengan adanya 

kompetensi siswa/siswi diharapkan mampu mempraktekan materi produktif yang 

sudah didapat oleh siswa di tempat perusahaan.  



 Berdasarakan hasil observasi di SMK Negeri 1 Kota Jambi di peroleh data 

nilai ketuntasan data nilai hasil praktik kerja yang dilaksanakan pada semester 

ganjil dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1. Data Nilai Hasil Praktik Kerja Industri Siswa Kelas XII program jurusan 

pemasaran semester ganjil tahun 2016/2017 di SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

No Kelas 
Jumlah 

Siswa 
Rata-rata Nilai 

1 Pemasaran1 43 7,67 

2 Pemasaran2 37 7,68 

Jumlah 80 15,35 

Total Rata-rata Nilai   7,67 

Sumber: Data TU SMK Negeri 1 Kota Jambi 

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil Praktek Kerja Industri sudah 

cukup baik di bandingkan pada hasil nilai pada mata pelajaran produktif. Hal ini 

disebabkan karena siswa telah diberikan instruksi dan langsung menerapkan pada 

saat melakukan prakerin di suatu perusahaan. 

 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu institusi 

pendidikan yang secara khusus bertujuan mempersiapkan peserta didik agar siap 

bekerja, baik bekerja secara mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan yang 

ada. Oleh karena itu SMK dituntut mampu menghasilkan lulusan dengan 

kompetensi standar yang diharapkan oleh dunia kerja. Tenaga kerja yang 

dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing tinggi. Atas dasar 



itulah penyelenggaraan pendidikan di SMK senantiasa disesuaikan dengan kondisi 

dan kebutuhan dunia kerja. 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan model penyelenggaraan 

pendidikan kejuruan dengan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan diwujudkan 

melalui kemitraan antara sekolah dan dunia kerja, penyelenggaraan pendidikan 

sebagian berlangsung di sekolah dan sebagian lagi di dunia kerja. 

 Proses pembelajaran di sekolah dimaksudkan untuk mengembangkan 

potensi akademis dan kepribadian siswa, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja. Sedangkan 

proses pembelajaran/ pelatihan di dunia kerja dimaksudkan agar siswa menguasai 

kompetensi terstandar, mengembangkan dan menginternalisasi sikap dan nilai 

professional sebagai tenaga kerja yang berkualitas unggul, baik bekerja pada pihak 

lain maupun bekerja sebagai pekerja mandiri. 

 Idealnya setelah mengalami proses pembelajaran di sekolah dan proses 

pelatihan di dunia kerja lulusan SMK diharapkan mampu menjadi tenaga kerja 

dengan tingkat kompetensi atau tingkat kesiapan kerja yang tinggi. Kesiapan kerja 

siswa merupakan suatu kondisi yang memungkinkan para siswa dapat langsung 

bekerja setamat sekolah tanpa memerlukan masa penyesuaian diri yang memakan 

waktu. Tinggi rendahnya tingkat kesiapan kerja siswa SMK secara umum dapat 

dilihatdari masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan dan kemampuannya untuk 

bekerja sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan dunia kerja yang dihadapinya. 

 Untuk melengkapi pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di 

sekolah, sebelum lulus siswa SMK diwajibkan untuk melakukan praktik kerja 

dengan tujuan agar siswa mengenal dunia kerja dengan segala karakteristiknya serta 



mendapatkan pengalaman bagaimana bekerja dalam bidang yang ditekuninya. 

Dalam realitanya, untuk memperoleh tempat praktik siswa dihadapkan pada 

persoalan terbatasnya jumlah dan jenis dunia usaha industri yang mau menerimanya 

sebagai siswa praktikan. Persoalan tersebut seringkali membuka peluang bagi siswa 

untuk hanya sekedar melewatinya sebagai bagian dari proses pendidikannya. 

Banyak siswa yang tidak peduli bahwa praktik kerja yang dijalani sesuai atau tidak 

dengan program keahliannya, bahkan praktik kerja yang dilakukan ada yang hanya 

terkesan formalitas saja. 

 Hal inilah yang menjadi faktor pencetus bagi penulis untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. Dari uraian di atas penulis mengangkatnya ke dalam sebuah 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Praktik Kerja Industri Dan Peran Guru 

Pembimbing Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XI Pemasaran di SMK 

Negeri 1 Kota Jambi”.   

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan di 

atas dapat diidentifikasikan antara lain: 

1. SMK Negeri 1 Kota Jambi menerapkan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

yang relevan dengan kebutuhan DUDI sudah sepenuhnya dapat mengatasi 

masalah pengangguran dan mencetak lulusan untuk siap kerja, 

2. Praktik kerja Industri yang didapat siswa sudah mencerminkan keterampilan 

yang didapat siswa yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. 

3. Siswa cukup baik memahami pentingnya peran bimbingan karir, dibuktikan 

dengan antusiasme siswa dalam mengikuti bimbingan karir masih rendah. 



4. Usaha internal siswa secara mandiri dalam mencari informasi dunia kerja 

yang diinginkannya sudah cukup baik. 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

  Agar penelitian  ini tetap fokus pada permasalahan dan tujuan dapat 

tercapai, maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas XI program keahlian Pemasaran 

di SMK Negeri 1 Kota Jambi . 

2. Digunakan tiga variabel penelitian, yaitu Praktik Kerja Industri (Variabel X1) , 

peran guru pembimbingan (variabel X2) dan kesiapan kerja siswa (Variabel 

Y). 

3. Kesiapan kerja siswa yang dimaksud difokuskan pada pemahaman dan 

kesiapan siswa untuk bekerja sebagai pekerja, karyawan, atau teknisi di intansi 

pemerintahan, swasta dan wiraswata. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Apakah terdapat pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja 

siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi? 

2. Apakah terdapat pengaruh peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja 

siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi? 



3. Apakah terdapat pengaruh praktik kerja industri dan peran guru 

pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK 

Negeri 1 Kota Jambi? 

1.5.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja 

siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi 

2. Untuk mengetahui pengaruh peran guru pembimbing terhadap kesiapan 

memasuki dunia kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota 

Jambi 

3. Untuk mengetahui pengaruh praktek kerja industri dan peran guru 

pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK 

Negeri 1 Kota Jambi. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik dari segi 

teoritis/pengembangan ilmu, maupun segi praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan, dalam hal ini usaha untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan 

melalui pengembangan kurikulum Pendidikan Sistem Ganda. 

2. Manfaat Praktis 



Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi SMK, Depdiknas, 

dan Institusi Pasangan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan prakerin. 

3. Manfaat bagi guru 

Masukan bagi guru agar lebih memperhatikan keterampilan siswa pada aspek 

soft skills sebagai modal memasuki DU/DI.  

4. Manfaat bagi siswa 

Masukan bagi siswa agar mengetahui aspek soft skills dalam dirinya serta 

pentingnya memiliki soft skills yang dibutuhkan DU/DI.  

5. Manfaat bagi sekolah  

Masukan bagi sekolah agar dapat menyelaraskan antara aspek hard skills dan 

soft skils dalam kehidupan di sekolah. 

 

1.7. Definisi Operasional 

 Defenisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan 

dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Defenisis operasional 

menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan 

konstrak sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan 

replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara 

pengukuran konstrak yang lebih baik.  

  

 

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini, akan dijabarkan seperti 

dibawah ini, yaitu: 



1. Kesiapan Kerja Siswa ( Variabel Y) 

Kesiapan kerja adalah suatu kondisi awal yang membuat seseorang siap baik 

dari dalam dirinya maupun dari luar. Dalam penelitian ini, kesiapan kerja siswa 

diukur dari skor jawaban pada angket yang mengacu pada  (1) Pertimbangan 

yang logis dan obyektif  (2)  Sikap Kritis  (3) Pengendalian Emosional(4) 

Kemampuan adaptasi dengan lingkungan   (5) Keberanian untuk menerima 

tanggung jawab   (6) Mempunyai ambisi untuk maju. (7) Kemampuan bekerja 

sama dengan orang lain. Indikator dalam kesiapan kerja siswa dilihat dari 

faktor yang mempengaruhinya seperti yang disebutkan di atas dan dituangkan 

menggunakan angket kesiapan kerja siswa. 

2. Praktik Kerja Industri ( Variabel X1) 

1. Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah sistem belajar di luar sekolah yang 

harus diselenggarakan sekolah guna memberkan pengalaman kerja kepada 

siswa secara nyata di DU/DI dan sifatnya wajib bagi semua siswa SMK untuk 

mencapai suatu tingkatan keahlian professional tertentu. Hasil praktik kerja 

industri merupakan hasil yang dicapai siswa dalam mengikuti kegiatan 

prakerin yang dapat diukur hasilnya. Hasil praktek kerja industri diukur 

melalui nilai murni siswa yang berasal dari   DUDI   (Dunia   Usaha   Dunia  

Industri).   Nilai   tersebut  merupakan   hasil penilaian pembimbing terhadap 

siswa yang melakukan magang yang sudah terdokumentasi oleh guru/TU SMK  

Negeri 1 Kota Jambi. 

3. Peran Guru Pembimbing (Variabel X2) 

Peran guru pembimbing yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

menampilkan unjuk kerja siswa Adapun indikator (1) membantu siswa 



memahami dirinya (2) membantu siswa mengenal tentang lapangan kerja (3) 

memberikan bimbingan/latihan pemilihan karir  (4) mengembangkan sikap 

positif tentang kemampuan diri  (5) mengenal nilai positif dari setiap 

pekerjaan. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kesiapan Kerja  

2.1.1. Definisi Kesiapan  

 Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberikan respon atau reaksi. 

Kesediaan itu datang dari dalam diri siswa dan juga berhubungan dengan 

kematangan. Kesiapan amat perlu diperhatikan dalam suatu proses, karena jika 

siswa sudah ada kesiapan, maka hasilnya akan memuaskan.  

 Menurut S. Nasution (2010:179) menyatakan bahwa “Kesiapan adalah 

kondisi yang mendahului kegiatan itu sendiri, tanpa kesiapan atau kesediaan ini 

proses mental tidak terjadi”.  

 Sedangkan menurut pendapat Slameto (2010:113) menyatakan bahwa 

“Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk 

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

Prinsip-prinsip dan aspek-aspek kesiapan menurut Slameto (2010 :115).  

1) Prinsip-prinsip kesiapan:  

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

b) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari 

pengalaman.  

c) Pengalaman–pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

kesiapan.  

d) Kesiapan dasar untuk kegiatan tetentu terbentuk dalam periode tertentu 

selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. 



2) Aspek-aspek kesiapan:  

a) Kematangan (Maturation) 

Kematangan adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan.  

b) Kecerdasan  

Menurut J. Piaget dalam Slameto, perkembangan kecerdasan adalah sebagai 

berkut : (1) sensory motor period (0-2 tahun), (2) Preoperational (2-7 

tahun), (3) Concrete operation (7-11 tahun), (4) Formal operation (lebih 

dari 11 tahun).  

Purwanto (2013:45) juga mengemukakan tentang taksonomi Bloom yang 

dikembangkan oleh Bloom yang terdiri atas tiga ranah, yaitu:  

(1) Ranah kognitif mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan ingatan, 

pengetahuan dan kemampuan intelektual.  

(2) Ranah afektif mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan sikap, 

nilai-nilai perasaan dan minat.  

(3) Ranah psikomotorik mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan 

keterampilan fisik, gerak yang ditunjang oleh kemampuan psikis.  

 Berdasarkan teori tersebut, memperlihatkan bahwa kesiapan hanya dapat 

tercapai berkat adanya usaha belajar dan latihan. Seorang siswa dikatakan telah 

siapa kerja jika siswa tersebut telah mempunyai kesiapan dalam kompetensi yang 

mencakup aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan 

(psikomotorik). 

 



 

2.1.2. Definisi kesiapan kerja 

 Kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki siswa, melalui latihan dan 

praktik di sekolah perlu diimplementasikan secara nyata sehingga tumbuh 

kesadaran bahwa apa yang sudah dimilikinya berguna bagi dirinya dan orang lain. 

Dengan begitu siswa akan lebih percaya diri karena orang lain dapat memahami apa 

yang dipahaminya dan pengetahuannya diterima oleh masyarakat. 

 SMK sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menghantarkan 

tamatannya ke dunia kerja perlu memperkenalkan lebih dini lingkungan sosial yang 

berlaku di Dunia Kerja. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan Dunia Kerja 

dan terlibat langsung di dalamnya, diharapkan dapat membangun sikap kerja dan 

kepribadian yang utuh sebagai pekerja. 

 Menurut Mustaqim (2010:23) mengemukakan bahwa kesiapan peserta didik 

untuk memasuki dunia kerja adalah segala sesuatu yang harus disiapkan dalam 

melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Kesiapan peserta didik sebagai 

calon tenaga kerja merupakan suatu kondisi individu dari hasil pendidikan dan 

latihan atau keterampilan yang mampu memberikan jawaban terhadap situasi dalam 

suatu pelaksanaan pekerjaan. 

 Menurut Hasbullah (2011: 52) “Kesiapan adalah kemampuan yang cukup 

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

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

melakukan suatu kegiatan”, sedangkan menurut Oemar Hamalik (2007:94) 



“kesiapan adalah tingkatan atau keadaaan yang harus dicapai dalam proses 

perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan 

emosional”. 

 Menurut Soemanto (2006: 77), Kesiapan Kerja adalah kemampuan 

seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa. Ratna (2012: 10) juga 

berpendapat bahwa “Kesiapan Kerja adalah kemampuan seseorang untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, tanpa mengalami kesulitan dan hambatan 

dengan hasil yang baik”, sedangkan menurut Moh. Thayeb dalam Retno (2010: 26), 

Kesiapan Kerja adalah daftar perilaku yang bersangkutan dengan mengidentifikasi, 

memilih, merencanakan dan melaksanakan tujuantujuan bekerja yang tersedia bagi 

individu tertentu sesuai dengan usia perkembangannya. 

 Menurut Usman (2006: 15) Kesiapan Kerja adalah kemampuan, 

keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan masyarakat serta sesuai 

dengan potensi-potensi siswa dalam berbagai jenis pekerjaan tertentu yang secara 

langsung dapat diterapkannya. Kesiapan Kerja seseorang bukan hanya sekedar 

pekerjaan apa yang telah dijabatnya, melainkan suatu pekerjaan atau jabatan yang 

benar-benar sesuai dan cocok dengan potensi-potensi diri dari orang-orang yang 

menjabatnya, sehingga setiap orang yang memegang pekerjaan yang dijabatnya 

tersebut akan merasa senang untuk menjabatnya dan kemudian mereka akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasinya, mengembangkan 

potensi dirinya, lingkungannya, serta sarana prasarana yang diperlukan dalam 

menunjang pekerjaan yang sedang dijabatnya. 



 Menurut Oemar (2007: 5) ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya 

kesiapan kerja yang dimiliki remaja yaitu sedikitnya informasi pekerjaan yang 

dimiliki, usaha yang dilakukan untuk mencari pekerjaan dan kurang matangnya 

perencanaan karir sehingga mengakibatkan banyak remaja lulusan SMK yang tidak 

tertampung dalam dunia kerja dikarenakan dunia industri membutuhkan tenaga 

yang matang dan siap untuk bekerja. 

 Menurut Slameto (2010: 59) penyesuaian kondisi pada suatu saat akan 

mempengaruhi kecenderungan untuk memberi respons. Kondisi setidaknya 

mencakup tiga aspek yaitu:  

a) Kondisi fisik, mental dan emosional 

b) Kebutuhan – kebutuhan, motif, minat serta tujuan 

c) Ketrampilan, pengetahuan dan pengertian yang telah dipelajari 

 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Kesiapan 

Kerja adalah keseluruhan kondisi individu yang meliputi kematangan fisik, mental 

dan pengalaman serta adanya kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan atau kegiatan. Kesiapan Kerja meliputi keinginan dan kemampuan untuk 

melakukan suatu pekerjaan dan mengusahakan suatu kegiatan tertentu, dalam hal 

ini bergantung pada tingkat kematangan, pengalaman masa lalu, keadaan mental 

dan emosi seseorang. Sebelum melewati kematangan dan tingkah laku, Kesiapan 

Kerja tidak dapat dimiliki walaupun melalui latihan yang intensif dan bermutu. 

2.1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja 

 Kesiapan kerja siswa SMK dalam bentuk penguasaan kompetensi yang 

meliputi pengetahuan, keterampilan maupun sikap kerja yang dimiliki oleh para 



siswa merupakan suatu cerminan keberhasilan dari proses pembelajaran di SMK. 

Tingkat kesiapan kerja siswa SMK dipengaruhi oleh banyak faktor. 

 Menurut Slameto (2010: 113), faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan 

mencakup tiga aspek, yaitu: (1) Kondisi fisik, mental dan emosional, (2) 

Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan, (3) Keterampilan, pengetahuan dan 

pengertian lain yang telah dipelajari. Ketiga aspek tersebut akan mempengaruhi 

kesiapan seseorang untuk berbuat sesuatu.Disebutkan pula oleh Slameto (2010: 

115), bahwa “Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

kesiapan”. 

 Menurut Ratna (2012: 21), faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja 

adalah faktor-faktor dari dalam diri sendiri (intern) dan faktor-faktor dari luar diri 

sendiri (ekstern). Faktor-faktor dari dalam diri sendiri meliputi, kecerdasan, 

ketrampilan dan kecakapan, bakat, kemampuan dan minat, motivasi, kesehatan, 

kebutuhan psikologis, kepribadian, cita-cita, dan tujuan dalam bekerja, sedangkan 

faktorfaktor dari luar diri sendiri meliputi, lingkungan keluarga (rumah), 

lingkungan dunia kerja, rasa aman dalam pekerjaannya, kesempatan mendapatkan 

kemajuan, rekan sekerja, hubungan dengan pimpinan, dan gaji.  

 Menurut Herminanto Sofyan dalam Purwanto (2013: 8) mengemukakan 

bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja antara lain:  

a) Motivasi belajar 

b) Pengalaman praktik luar, 

c) Bimbingan vokasional, 

d) Latar belakang ekonomi orang tua,  

e) Prestasi belajar sebelumnya, 



f) Informasi pekerjaan, dan  

g) Ekspektasi masuk dunia kerja. 

 Menurut Dewa Ketut dalam Retno (2010: 44) faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap Kesiapan Kerja, diantaranya:  

1) Faktor-faktor yang bersumber pada diri individu, yang meliputi:  

a) Kemampuan intelejensi  

Setiap orang memiliki kemampuan intelegensi berbeda-beda, di mana orang 

yang memiliki taraf intelejensi yang lebih tinggi akan lebih cepat memecahkan 

permasalahan yang sama bila dibandingkan dengan orang yang memiliki taraf 

intelejensi yang lebih rendah. Kemampuan intelejensi yang dimiliki oleh 

individu memegang peranan penting sebagai pertimbangan apakah individu 

tersebut memiliki kesiapan dalam memasuki suatu pekerjaan. 

b) Bakat 

Bakat adalah suatu kondisi, suatu kualitas yang dimiliki individu yang 

memungkinkan individu tersebut untuk berkembang pada masa mendatang, 

sehingga perlu diketahui sedini mungkin bakat-bakat peserta didik SMK untuk 

mempersiapkan peserta didik sesuai dengan bidang kerja dan jabatan atau karir 

setelah lulus dari SMK.  

c) Minat  

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi, perpaduan 

dan campuaran dari perasaan, harapan, prasangka, cemas, takut, dan 

kecenderungan-kecenderungan lain untuk bisa mengarahkan individu kepada 

suatu pilihan tertentu. Minat sangat besar pengaruhnya dalam mencapai 

kesiapan dan prestasi dalam suatu pekerjaan serta pemilihan jabatan atau karir.  



d) Motivasi 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi sangat 

besar pengaruhnya untuk mendorong peserta didik dalam memasuki dunia 

kerja sehingga menciptakan kesiapan dari dalam dirinya untuk bekerja.  

e) Sikap  

Sikap adalah suatu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu 

terhadap hal-hal tertentu. Sikap positif dari dalam diri individu tentang suatu 

pekerjaan atau karir akan berpengaruh terhadap kesiapan individu tersebut 

untuk melakukan suatu pekerjaan. 

f) Kepribadian  

Kepribadian seseorang memiliki peranan penting yang berpengaruh terhadap 

penentuan arah pilih jabatan dan kesiapan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa variabel-

variabel yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja 

siswa SMK adalah 1) motivasi belajar, 2) pengalaman praktek, 3) bimbingan 

vokasional, 4) kondisi ekonomi keluarga, 5) prestasi belajar, 6) informasi 

pekerjaan, 7) ekspektasi masuk dunia kerja, 8) pengetahuan, 9) tingkat inteligensi, 

10) bakat, 11) minat, 12) sikap, 13) nilai-nilai, 14) kepribadian, 15) keadaan fisik, 

16) penampilan diri, 17) temperamen, 18) keterampilan, 19) kreativitas, 20) 

kemandirian, 21) kedisiplinan, dan 22) lain lain. 

2.1.4. Kesiapan Kerja dalam Sekolah Menengah Kejuruan  



 Kesiapan kerja seseorang dalam melakukan sesuatu juga sangat dipengaruhi 

oleh pengalaman. Jika ditinjau dari segi pengalaman dan keterampilan lulusan 

SMK telah mempunyai kesiapan kerja, karena pada saat proses belajar-mengajar 

mereka telah diberi pengalaman, keterampilan, serta stimulasi yang mengarah pada 

dunia kerja. Berdasarkan uraian di atas kesiapan kerja banyak dipengaruhi oleh tiga 

hal : 

1) Faktor psikologis yang meliputi mental, emosi, keinginan atau minat, 

semangat.  

2) Faktor fisiologis yang meliputi panca indera, system syaraf pusat dan otot-otot 

yang berfungsi dengan baik.  

3) Faktor pengalaman yang berupa pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan dalam bekerja.  

 Menurut Finch and Crunkilton dalam Ika (2010: 75) “the mayor goal 

vocational instructions is to prepare student for successful employment in the labor 

market”. Artinya tujuan utama pembelajaran kejuruan adalah untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi pekerja yang sukses di dunia kerja. Oleh 

karena itu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan mampu menjadi 

pekerja yang sukses di dunia kerja, baik sebagai tenaga kerja maupun 

wirausahawan. Program Kesiapan Kerja adalah kompetensi yang didasarkan pada 

program yang memanfaatkan pengalaman belajar untuk memberikan siswa dapat 

bekerja dengan baik sambil diawasi komponen kerjanya. Program ini harus 

dilakukan oleh semua pendidikan kejuruan khususnya SMK agar tujuan utama dari 

SMK dapat terwujud. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Kesiapan Kerja merupakan tujuan utama dari SMK. Sehingga penelitian ini 



dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Jambi yang juga memiliki tujuan menciptakan 

lulusan SMK yang siap kerja. 

2.1.5. Indikator Kesiapan Kerja Siswa 

 Menurut Rahayu dalam Ratna (2012:12) pendidikan kejuruan merupakan 

pendidikan yang luas untuk menyiapkan tenaga kerja yang orientasinya tidak hanya 

keterampilan saja tetapi dapat meliputi seluruh potensi yang dimiliki siswa. Dan 

pendidikan di SMK meliputi unsur afektif, kognitif, dan psikomotorik yang 

semuanya dapat menjadi bekal untuk memasuki kesiapan kerja. Jadi menurut 

pendapat diatas kesiapan kerja ditentukan oleh tiga aspek pokok yaitu aspek afektif, 

aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. 

 Menurut Rahayu dalam Ratna (2012: 9) ciri-ciri peserta didik yang telah 

mempunyai Kesiapan Kerja adalah bahwa peserta didik tersebut memiliki 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1) Mempunyai pertimbangan yang logis dan objektif 

Peserta didik yang telah cukup umur akan memiliki pertimbangan yang tidak 

hanya dilihat dari satu sudut saja tetapi peserta didik tersebut akan 

menghubungkannya dengan hal-hal yang nalar dan mempertimbangkan dengan 

melihat pengalaman orang lain. 

2) Memilliki sikap kritis 

Sikap kritis dibutuhkan untuk dapat mengoreksi kesalahan yang selanjutnya 

akan dapat memutuskan tindakan apa setelah koreksi tersebut. Kritis di sini 

tidak hanya untuk kesalahan diri sendiri tetapi juga lingkungan dimana ia hidup 

sehingga memunculkan ide/gagasan serta inisiatif. 

3) Mampu mengendalikan diri atau emosi 



Pengendalian diri atau emosi sangat dibutuhkan agar dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. 

4) Mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan 

teknologi. 

Menyesuaikan diri dengan lingkungan terutama lingkungan kerja merupakan 

modal untuk dapat berinteraksi dalam lingkungan tersebut, hal ini dapat 

diawali sejak sebelum peserta didik terjun ke dunia kerja yang diperoleh dari 

pengalaman praktik kerja industry. 

5) Mempunyai keberanian untuk menerima tanggung jawab secara individual 

Dalam bekerja diperlukan tanggung jawab dari setiap para pekerja. Tanggung 

jawab akan timbul pada diri peserta didik ketika ia telah melampaui 

kematangan fisik dan mental disertai dengan kesadaran yang timbul dari 

individu tersebut. 

6) Mempunyai ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti perkembangan bidang 

keahlian. 

Keinginan untuk maju dapat menjadi dasar munculnya kesiapan kerja karena 

peserta didik terdorong untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi dengan 

adanya ambisi untuk maju, usaha yang dilakukan salah satunya adalah dengan 

mengikuti perkembangan bidang keahliannya. 

 

 

7) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain 



Ketika bekerja dibutuhkan hubungan dengan banyak orang untuk menjalin 

kerjasama, dalam dunia kerja peserta didik dituntut untuk bisa berinteraksi 

dengan orang banyak. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang siswa 

lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja akan disebut memiliki kesiapan kerja 

apabila memiliki kondisi fisik dan mental yang baik serta pengalaman. Pengalaman 

tersebut berupa pengetahuan, keterampilan, kemampuan beradaptasi dengan 

lingkungan, mempunyai ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti perkembangan 

sesuai bidang keahlians yang dimiliki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

2.2. Pengalaman Praktik kerja Industri 

2.1. Definisi pengalaman  

 Pengalaman merupakan salah satu aspek penting dalam membangun 

kesiapan kerja. Dalam rangka menciptakan kesiapan kerja seseorang individu 

terhadap sesuatu pekerjaan dapat direncanakan melalui pengalaman yang diberikan 

pada orang tersebut. Pengalaman yang diperlukan adalah pengalaman tertentu yang 

diperoleh berdasarkan keadaan lingkungan kerja, kesempatan yang tersedia dan 

pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. 

 Menurut Oemar Hamalik (2007: 29), pengalaman adalah sumber 

pengetahuan dan keterampilan yang bersifat pendidikan dan terintegrasi dalam 

tujuan pendidikan. Pengalaman diperoleh karena adanya interaksi antara individu 

dengan lingkungannya.  

Dari pengertian tersebut diatas dapat diartikan pengalaman merupakan suatu tingkat 

penguasaan dan pemahaman seseorang atas pengetahuan dan keterampilan yang 



dimiliki. Pengalaman dapat diperoleh melalui pendidikan dan latihan (diklat), uji 

coba (eksperimen), belajar mandiri dan sebagainya. Lebih lanjut menurut aliran 

filsafat empirisme menyatakan bahwa semua pengetahuan diperoleh dari indera. 

Indera memperoleh kesan-kesan dari alam nyata, untuk kemudian kesan-kesan 

tersebut terkumpul dalam diri manusia sehingga menjadi pengalaman, tim dosen 

filsafat ilmu.  

 Secara garis besar, pengalaman terbagi terjadi duaa, yaitu: (a). Pengalaman 

karena adanya partisipasi langsung dan berbuat; (b). Pengalaman pengganti yang 

diperoleh melalui observasi langsung melalui gambar, symbol, grafis dan kata-kata 

(Oemar Hamalik, 2007: 29-30). Pengalaman melalui praktik kerja industri 

merupakan pengalaman langsung dialami oleh siswa melalui prtisipasi langsung 

serta melalui observasi secara langsung di dunia kerja. Siswa dalam kegiatan 

praktik industri tersebut terlibat langsung secara fisik dan psikologis untuk 

melakukan tindakan yang telah ditentukan baik secara rencana sampai pelaksanaan.  

 Pengalam praktik di dunia kerja sangat diperlukan oleh siswa SMK ketika 

mulai bekerja. Pengalaman kerja tersebut dapat diperoleh siswa SMK melalui 

aktivitas kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah, misalnya melalui 

pembelajaran praktik laboratorium, bengkel, studio, unit produksi jasa di sekolah, 

pemagangan dan lain sebagainya. Dengan mengikutii program kegiatan tersebut, 

diharapkan siswa dapat melatih dan membangun keterampilan, pengetahuan dan 

sikap untuk kesiapan kerja kelak. Selain hal itu, melalui program kegiatan tersebut 

siswa dapat lebih mengenal dan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang bersifat alamiah, yang ,ungkin secara intruksional tidak diperoleh.  



 Pengalaman dapat mempengaruhi perkembangan individu baik jasmani 

maupun rohani yang merupakan salah satu prinsip bagi perkembangan kesiapan 

(raidiness) siswa SMK dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, (Dalyono 

dalam Ratna, 2012: 167). Pengalaman merupakan pengetahuan dan keterampilan 

seseorang yang sudah dipahami dan dikuasai seseorang, sebagai akibat dari 

perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya selama jangka waktu 

tertentu. Seseorang dapat dikatakan pengalam bila memiliki tingkat pengusaan dan 

keterampilan yang banyak serta sesuai dengan bidang pekerjaannya. Lebih lanjut 

apa yang telah dicapai oleh seseorang pada masa-masa yang lalu akan mempunyai 

arti bagi aktivitas-aktivitas masa sekarang, dan selanjutnya aoa yang telah terjadi 

sekarang akan memberi sumbangan terhadap kesiapan individu di masa yang akan 

datang.  

 Melihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman adalah tingkat penguasaan serta pemahaman seseorang dalam bidang 

tertentu yang dapat diukur dari lama belajar, tingkat pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki. Pengalaman salah satunya dapat diperoleh dari proses pendidikan 

baik secara formal maupun non formal, yang pada intinya dengan pengalaman akan 

mempersiapkan individu untuk profesional dan menguasai baik secara 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada profesi tertentu dengan baik 

(kompeten). 

 

2.2.2 Definisi pengalaman praktik kerja industri  



 Pengertian Praktek Kerja Industri yang disingkat “Prakerin” adalah suatu 

system pembelajaran yang dilakukan di luar proses kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan di perusahaan/industri atau instansi yang relevan. Praktek Kerja 

Industri merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional 

yang memadukan secara sistematis dan sinkron pendidikan program di sekolah dan 

program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara 

langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai satu tingkatan keahlian tertentu 

(Depdiknas, 2002:773). 

 SMK untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang handal dan berkemampuan 

tinggi, sekolaj berupaya memfasilitasi program-[rogram latihan yang berbasis dunia 

kerja, yang salah satunya penerapan model pendidikan sistem ganda (PSG), yang 

saat ini populer dengan istilah program Praktik Industri. Pendidikan sistem ganda 

merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian 

kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron dengan program 

pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian 

profesional tertentu,Wardiman dalam Retno (2010: 79).  Dari pengertian diatas, 

terlihat ada dua pihak yaitu lembaga pendidikan dan dunia kerja, yang secara 

terpadu terlibat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruan, baik 

mulai tahap perencanaan program, penyelenggaan, dan evaluasi.  

 Pelaksanaan praktik industri merupakan bagian dari pendidikan sistem 

ganda yang merupakan inovasi pendidikan SMK yang mana siswa melakukan 

magang (apprenticeship) di industri yang relevan dengan program keahliannya 

selama kurun waktu tertentu. Model pendidikan sistem ganda (dual system) 



merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang 

untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang rumit yang tidak mungkin 

atau tidak pernah dilakukan di sekolah, Pardjono Retno (2010: 3-4). 

 Di Indonesia dimulai model pendidikan sistem ganda sejak Tahun 1994, 

dilanjutkan dengan kurikulum 1999, dan diperkuat dengan melalui kurikulim SMK 

edisi 2004 hingga saat ini. Pelaksanaan program pemagangan di SMK saat ini dapat 

dimulai pada tingkat XI dan XII dengan kurun waktu kurang lebih tiga sampai 

enam bulan efektif di dunia kerja. Pendidikan sistem ganda di SMK merupakan 

langkah preventif dan substansial dalam mewujudkan relevansi pendidikan 

kejuruan dengan dunia kerja dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualiats 

dan siap kerja. 

 Finch & Crunkilton dalam Retno (2010: 11), menyatakn bahwa: “Lerning 

and personal growth do not take place strictly within the confines of a classroom or 

laboratory. Student develop skills and competence through a variety of learning 

activities and experiences that may not necessarily be counted as constructive 

credit for graduation”. Secara bebas diartikan, bahwa belajar dan mengembangkan 

kepribadian tidak hanya terbatas di kelas dan laboratorium. Siswa dapat 

mengembangkan keterampilan dan kemampuannya melalui berbagai kegiatan 

pembelajaran dan pengalaman yang tidak memerlukan hitungan kredit seperti 

halnya lulusan lembaga pendidikan. 

 Penerapan model pendidikan sistem ganda dalam hal ini paktik industri, 

secara esensi identik dengan strategi pembelajaran berbasis dunia kerja, seperti 

pendapat yang dikemukakan dalam Retno (2010: 2), bahwa pembelajaran berbasis 



dunia kerja merupakan penggabungan pembelajaran teori dengan praktik dan 

pengetahuan dengan pengalaman. Siswa dapat belajat secara langsung dari 

pengalaman praktik yang terencana sesuai dengan program keahlian yang diminati. 

 Menurut David & Solomon dalam Ratna (2012: 5), bahwa pembelajaran 

berbasis pekerjaan merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengintegrasikan nata pelajaran akademik dengan keterampilan yang berhubungan 

dengan pekerjaan. Selanjutnya model pembelajaran berbasis pekerjaan secara 

sistematis memiliki enam karakteristik antara lain: (1) kemitraan antara organisasi 

eksternal dan sebuah lembaga pendidikan khusus didirikan untuk membantu 

pembelajaran, (2) peserta didik terlibat layaknya karyawan, (3) program diikuti 

berasal dari kebutuhan tempat kerja, (4) proses pengakuan kompetensi setalah 

peserta didik terlibat dalam kegiatan secara untuh menurut ukuran dunia kerja, (5) 

proyek-proyek pembelajaran yang dilakukan di tempat kerja, dan (6) lembaga 

pendidikan menilai hasil pembelajaran dari program dinegosiasikan sehubungan 

dengan kerangka kerja standar. 

 Dengan demikian siswa dapat mengetahui tugas-tugas khusus selain 

keterampilan pribadi, pengetahuan akademik dan sikap yang dilakukan layaknya 

seorang karyawan di tempat kerjanya, sehingga kelak siswa memiliki gambaran 

secara pasti tentang dunia kerja dan dapat mempersiapkan diri lebih baik, lulus, dan 

memasuki dunia kerja. 

 Praktik Industri meruapakan program wajib yang harus diselenggrakan di 

sekolah SMK, yang mana upaya kewajiban tersebut dimaksudkan agar siswa secara 

mental dan keterampilan ketika lulus lebih siap bekerja dengan mengetahui 



gambaran dunia kerjanya melalui kegiatan praktik industri tersebut. Prektik industri 

dalam dunia pendidikan kejuruan di Indonesia, merupakan penerapan dari 

kebijakan link and match yang berwawasan sumber daya manusia, masa depan, 

mutu, keunggulan, profesional, nilai tambah, dan efisiensi bagi para pengelola 

pendidikan kejuruan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu 

merubah paradigma pendidikan kejuruan yang semula sebagai supply driven 

menjadi demand driven dengan keterlibatan dunia kerja dalam pendidikan kejuruan. 

Menurut Hamalik (2007:91) hal-hal mengenai praktek kerja adalah sebagai 

berikut: 

1. Praktek kerja merupakan suatu tahap dalam rangka membentuk tenaga 

manajemen yang profesional. 

2. Praktek kerja wajib diikuti oleh para peserta pelatihan manajemen yang telah 

mempelajari teori-teori yang relevan dengan bidang pekerjaan manajemen. 

3. Praktek kerja dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan itu. 

4. Praktek kerja tersebut bertujuan mengembangkan kemampuan professional 

aspek keterampilan manjemen sesuai dengan tujuan program pelatihan yang 

hendak dicapai. 

5. Praktek kerja berlangsung dilapangan, misalnya dilingkungan perusahaan, 

instansi pemerintah, institusi masyarakat sesuai dengan jenjang dan jenis 

manajemen yang dilatihkan itu. 

6. Para peserta dibimbing oleh administrator/supervisor yang telah 

berpengalaman dan ahli dalam bidang pekerjaanya. 



 Berdasarkan pendapat para ahli praktik kerja industri adalah pengetahuan 

dan keterampilan yang diperoleh peserta didik secara langsung terjun ke dalam 

dunia kerja dalam periode waktu tertentu. Praktik kerja industri akan 

menggambarkan keterlibatan siswa dalam suatu pekerjaan yang nyata sesuai 

dengan bidang keahliannya, selain itu siswa akan memperoleh pengalaman untuk 

memperluas pengetahuannya tentang dunia kerja. Pelaksanaan Praktik Kerja 

Industri secara tidak langsung akan memberikan pengetahuan dan pengalaman 

dalam bekerja. Pengalaman yang diperoleh pada saat melaksanakan praktik 

industri, selain mempelajari bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, juga belajar 

bagaimana memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki 

oleh siswa tersebut. Pengalaman dalam hal ini adalah pengalaman yang didapat 

setelah melaksanakan Praktik Kerja Industri, pengalaman kerja inilah yang akan 

menentukan kesiapan siswa untuk bekerja, karena di industri siswa diajarkan untuk 

bekerja sesuai dengan kemampuannya. 

2.2.3. Tujuan penyelenggaran praktik industri  

 Seperti uraian penjelasan di atas bahwa praktik industri merupakan bentuk 

implementasi kebijakan link and match di sekolah SMK terhadap dunia kerja. Pada 

dasarnya dengan penerapan pendidikan sistem ganda (PSG). 

 Menurut konsep Prakerin (Retno, 2010:7) bahwa pelaksanaan Prakerin 

bertujuan untuk : 

a. Tujuan Umum  



1) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesionl dengan 

tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan 

tuntutan lapangan kerja.  

2) Meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan (link and 

match) antara lembaga pendidikan pelatihan kejuruan dan dunia kerja.  

3) Meningkatkan efisiensi proses pendidikan.  

4) Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan.  

b. Tujuan Khusus  

1) Mempersiapkan siswa untuk belajar bekerja mandiri dan secara tim..  

2) Meningkatkan status dan kepribadian para siswa sehingga mereka 

berinteraksi, berkomunikasi, dan memiliki rasa tanggung jawab serta 

disiplin yang tinggi.  

3) Memberikan kesempatan dan garansi bagi siswa yang berpotensi untuk 

menjadi tenaga kerja yang terampil berdasarkan pengakuan standar profesi 

yang ditentukan. 

 Merujuk kepada Kepmendikbud RI Nomor 323/U/1997 tentang 

Penyelenggaraan PSG pada SMK (pasal 2) dalam (Retno, 2010:7), tujuan Prakerin 

adalah: 

a) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan melalui peran serta 

Institusi Pasangan;  



b) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos 

kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja; 

c) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang menjadi bekal dasar pengembangan dirinya secara berkelanjutan; 

d)  Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan; 

e)  Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan 

melalui pendayagunaan sumberdaya pendidikan yang ada di dunia kerja. 

 Sejalan dengan tujuan pembelajaran program Prakerin (PSG), Suwarma 

AL-Mukhtar dalam Ika (2010; 78) mengemukakan bahwa dalam perkembangannya 

hendaknya dapat memenuhi “harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan 

dan hidup lebih baik”, mengingat keberadaan institusi pendidikan adalah 

diperuntukkan bagi peningkatan kehidupan masyarakat, khususnya lingkungannya. 

 Pendapat lain mengenai tujuan Prakerin menurut Anwar dalam Ika (2010: 

49), PSG memiliki tujuan yaitu:  

1) Menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.  

2) Memperkokoh link and match antara SMK dan dunia kerja.  

3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan pelatihan 

tenaga kerja berkualitas.  

4) Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan.  

 Adapun untuk mengetahui seberapa banyak pengalam praktik industri dapat 

dilihat sebagai berikut : Pengetahuan kerja, keterampilan kerja, sikap kerja yang 

benar, kreativitas kerja 



 Berbagai macam pendapat mengenai pengalaman praktik industri di atas 

dapat disimpulkan bahwa pengalaman praktik industri adalah tingkat penguasaan 

serta pemahaman seseorang dalam bidang tertentu yang meliputi dari lama belajar, 

tingkat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan praktik industri. 

Lebih lanjut praktik industri adalah kegiatan kurikuler yang harus diikuti oleh 

seluruh siswa SMK, dengan tujuan untuk mengenalkan dunia kerja kepada siswa 

SMK sebagai calon tenaga kerja. Secara umum kegiatan dilaksanakan di luar 

sekolah selama kurang lebih 3-6 bulan. Dalam kegiatan praktik industri siswa 

dilatih di dunia kerja untuk mengetahui dan terampil melakukan pekerjaan dengan 

benar sesuai standar yang ditentukan. 

2.2.4. Manfaat Praktik Kerja Industri 

 Praktik Kerja Industri bermanfaat bagi peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman di dunia kerja dan menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. 

Selain itu, dengan mengikuti Praktik Kerja Industri, peserta didik dapat melatih dan 

menunjang skill yang telah dipelajari di sekolah untuk diterapkan di tempat Praktik 

Kerja Industri tersebut, dapat menghayati dan mengenal lingkungan kerja sehingga 

peserta didik siap kerja di dunia usaha maupun dunia industri setelah lulus dari 

SMK. 

 Undang-Undang Praktik Kerja Industri Dikmenjur, dalam Ika (2010) 

mengungkapkan bahwa Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah program wajib 

yang harus diselenggarakan oleh sekolah khususnya sekolah menengah kejuruan 

dan pendidikan luar sekolah serta wajib diikuti oleh siswa/warga belajar. 

Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri akan membantu peserta didik untuk 



memantapkan hasil belajar yang diperoleh di sekolah serta membekali siswa 

dengan pengalaman nyata sesuai dengan program studi yang dipilihnya. 

 Praktek Kerja Industri memiliki beberapa manfaat, seperti yang 

disampaikan Oemar Hamalik (2007:45) praktek kerja sebagai bagian integral dalam 

program pelatihan, perlu bahkan dilaksanakan karena mengandung beberapa 

manfaat atau kedayagunaan tertentu. Praktek Kerja Industri sangat penting untuk 

para siswa, karena siswa akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman langsung dari dunia kerja. Manfaat prakerin bisa dirasakan oleh pihak 

industri maupun pihak pendidikan, akan tetapi yang paling merasakan manfaat 

prakerin adalah para siswa.  

Adapun manfaat prakerin untuk siswa atau peserta didik menurut (Oemar Hamalik, 

2007: 93) adalah sebagi berikut :  

a) Menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih keterampilan-

keterampilan manajemen dalam situasi lapangan aktual. Hal ini penting dalam 

rangka belajar menerapka teori atau konsep atau prinsip yan telah dipelajari 

sebelumnya.  

b) Memberikan pengalaman-pengalaman praktek kepada peserta sehingga hasil 

pelatihan bertambah luas.  

c) Peserta berkesempatan memecahkan berbagai masalah manajemen di 

lapangan dengan mendayagunakan kemampuannya.  

d) Mendekatkan dan menjembatani penyiapan peserta untuk terjun kebidang 

tugasnya setelah menempuh program pelatihan tersebut.  

 Selain itu, Daffa Akhtar dalam Ika (2010:1) menjelaskan bahwa Prakerin 

adalah suatu komponen praktik keahlian profesi, berupa kegiatan secara terprogram 



dalam situasi sebenarnya untuk mencapai tingkat keahlian dan sikap kerja 

profesional yang dilakukan di industri.  

 Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa prakerin bermanfaat 

untuk siswa di dalam mengembangkan maupun menambah ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman bekerja dalam suasana yang nyata sehingga akan 

menambah rasa percaya diri siswa yang nantinya akan digunakan siswa untuk 

terjun ke dunia kerja. Dengan pengalaman Praktik Kerja Industri, peserta didik 

dapat memantapkan hasil belajarnya, membentuk sikap, menghayati dan mengenali 

lingkungan kerja, serta menambah kemampuan dan keterampilan sesuai dengan 

bidangnya. 

2.2.5. Indikator Keberhasilan Prakerin 

 Dalam pelaksanaan praktik kerja industri seluruh siswa praktikan akan 

dinilai dan diamati oleh pembimbing DU/DI dan setiap satu pekan atau dua pecan 

sekali akan dipantau oleh guru pembimbing dari sekolah dengan dikunjungi 

langsung ke tempat magang. Penilaian terhadap siswa praktikan atau siswa magang 

pun dilakukan oleh pembimbing DU/DI yang nantinya penilaian itu tertuang dalam 

bentuk sertifikat praktik kerja industri. Nilai yang dicapai siswa tertera dalam 

sertifikat prakerin. Standar nilai yang digunakan dalam penilaian prakerin adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Kriteria Nilai Prakerin 

No Interval Nilai Predikat Kategori 

1 
85-100 A Sangat Baik 



2 70-84 B Baik 

3 55-69 C Cukup Baik 

4 <55 D Kurang Baik 

Sumber : Sertifikat prakerin SMK Negeri 1 Kota Jambi 

 

2.3. Peran Guru pembimbing 

2.3.1. Definisi Peran 

 Secara umum istilah peran berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam 

kehidupan sosial sehingga dapat menampilkan unjuk kerja atau posisi yang 

bersentuhan dengan individu-individu dalam satu kelompok guna mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

 Aqib (2010:32) menyatakan pengertian peran sebagai diartikan sebagai pola 

tindakan yang diharapkan dari seorang yang melibatkan orang lain. Peran 

mencerminkan posisi seseorang dalam berinteraksi, bersentuhan dengan sistem 

sosial, hak, dan kewajiban, kekuasaan, serta bertanggung jawab yang menyertainya. 

 Parson dan Shils dalam Aqib (2010: 119) mendefinisikan peran adalah 

sektor yang terorganisir terhadap orientasi pelaku yang mengangkat dan 

menentukan partisipasinya dalam proses berinteraktif. Peran tersebut melibatkan 

harapan sementara dan memperhatikan tindakannya dan berinteraksi dengan yang 

lain. Kedua pelaku tersebut berinteraksi sesuai dengan siapa dia berproses interaksi 

didalam tujuan tersebut. Sejalan dengan itu Kozier Barbara dalam Aqib (2010) 

menjelaskan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh 

orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem atau prilaku 

yang diharapkan seseorang pada situasi sosial tertentu. 



 Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan bahwa peran adalah 

unjuk kerja karena berkaitan dengan kemampuan, kekuasaan, hak kewajiban serta 

tanggung jawab melaksanakan suatu pekerjaan. Secara hukum, posisi guru 

pembimbing (penyelenggara profesi pelayanan bimbingan dan konseling) di tingkat 

sekolah menengah telah ada sejak tahun 1975, yaitu sejak diberlakukannya 

kurikulum bimbingan dan konseling. Dalam sistem pendidikan Indonesia, konselor 

di sekolah menengah mendapat peran dan posisi/ tempat yang jelas. 

 Menurut Scholten dalam Aqib (2010:16) literatur tentang konseling sekolah 

secara konsisten menyatakan bahwa peran guru pembimbing harus fokus pada 

kebutuhan siswa pada pendidikan, pekerjaan dan pribadi/sosial. Penekanan harus 

ditempatkan pada pilihan pendidikan saat ini, keputusan karier masa depan dan 

kebutuhan pribadi/sosial yang sekarang/masa depan. 

 Selain itu Uno (2011:71) pun berpendapat tentang peran guru pembimbing 

di sekolah yaitu guru pembimbing/konselor sekolah dituntut mempunyai peran 

sebagai orang kepercayaan konseli/siswa, sebagai teman bagi konseli/siswa, bahkan 

konselor sekolahpun dituntut agar mampu berperan sebagai orang tua bagi klien/ 

siswa. 

 Secara umum Idrus (2010) menjelaskan beberapa pentingnya peran guru 

pembimbing untuk :  

1. Memahami proses dan karakteristik perkembangan manusia termasuk 

kesiapannya untuk belajar dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas 

tertentu sesuai dengan tahapan perkembangannya.  



2. Memahami kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan khususnya dan 

hubungannya dengan perkembangan karier dan pengambilan keputusan.  

3. Dapat melakukan assesmen dan menginterpretasikan sifat-sifat individual dan 

karakteristiknya, serta menerapkannya dalam relasi konseling yang bervariasi.  

4. Memahami dan mampu membantu klien dalam memahami bahwa faktor-faktor 

perubahan atau faktor-faktor yang tak terduga dapat mengubah perencanaan 

karier.  

5. Memahami perubahan cepat yang terjadi dalam dunia kerja dan kehidupan, 

sehingga memerlukan pengujian secara tetap serta perlunya penggunaan teori 

dan riset-riset mutahir sebagai dasar pelaksanaan konseling.  

 Sejalan dengan peran pembimbing di atas, maka dalam konteks bimbingan 

dan konseling karier di sekolah, maka program bimbingan dan konseling karier 

menekankan pada: Kemampuan memahami dan menerima diri terhadap 

kemampuan, bakat, minat, serta kemampuan dalam memahami dan menyesuaikan 

diri dengan dunia kerja. Untuk kepentingan ini diperlukan pengumpalan data dan 

keterangan diri melalui layanan inventarisasi pribadi dengan berbagai teknik dan 

cara, baik melalui tes maupun nontes.  

1. Tersedianya keragaman dan keluasan informasi karier yang sejalan dengan 

kemampuan, bakat, dan minat anak, persyaratan-persyaratan minimal yang 

harus dipenuhi, tuntutan aktivitas suatu jabatan, dan nilai-nilai dari jabatan 

tersebut. 

2. Kemampuan anak secara dini untuk sedini mungkin merencanakan dan 

mempersiapkan diri dan memperjuangkannya secara sungguh-sungguh dan 



konsisten. Setelah anak mengambil keputusan karier, maka saat itu juga sudah 

harus mempersiapkan diri secara matang upaya-upaya untuk mencapainya.  

3. Kemampuan untuk merasa aman, puas, dan bahagia dengan pilihan dan 

keputusan karier yang telah ditetapkannya. Untuk itu, keputusan pilihan karier 

harus terus dimantapkan, dibantu dalam memperjuangkannya, dan terus 

dievaluasi kemajuannya.  

 Dari berbagai teori peran guru pembimbing secara singkat dapat 

dikemukakan Idrus (2010:96) menyatakan: bahwa yang dimaksud dengan peran 

guru pembimbing adalah seseorang guru pembimbing yang menampilkan unjuk 

kerja berkaitan dengan: (1) membantu siswa memahami dirinya (2) membantu 

siswa mengenal tentang lapangan kerja (3) memberikan bimbingan/latihan 

pemilihan karir  (4) mengembangkan sikap positif tentang kemampuan diri  (5) 

mengenal nilai positif dari setiap pekerjaan. 

2.3.2.  Sistem Guru Pembimbing 

 Guru dan instruktur yang dimaksud adalah tenaga kependidikan di SMK 

dan tenaga pembimbing di dunia usaha, serta kelayakan professional untuk 

membimbing kegiatan belajar peserta, baik di sekolah maupun di dunia industri 

 Guru pembimbing hendaknya melakukan pembimbingan secara berkala 

(intensif) pada siswa yang melakukan Prakerin. Instruktur di industri hendaknya 

merasa peduli kepada siswa yang melaksanakan praktik dengan melakukan 

bimbingan Prakerin sebaik mungkin.  



 Menurut (Uri Kustantri dalam Idrus, 2010: 30) selama pelaksanaan prakerin 

dilakukan pembinaan atau pembimbingan oleh guru pembimbing dari sekolah dan 

oleh instruktur dari dunia kerja. Pembimbingan yang dilakukan dapat berupa: 

a. Bimbingan kepada siswa saat bekerja; 

b. Melaksanakan bimbingan bagi siswa secara sistematis berdasarkan program 

dan jadwal yang telah disepakati; 

c. Memberikan dorongan kepada siswa peserta prakerin agar selalu aktif dan 

tekun serta antusias dalam mengikuti kegiatan belajar praktek; 

d. Pembinaan kepada siswa agar mampu menumbuhkan etos dan sikap kerja; 

e. Memberi peringatan atau hukuman kepada siswa peserta prakerin sesuai 

dengan sifat pelanggaran yang berlaku di DUDI; 

f. Melakukan penilaian secara continue terhadap kegiatan prakerin. 

 Menurut Sukarnati dalam Ika (2010: 130), pada tahap pelaksanaan prakerin 

di industri, siswa mendapat bimbingan dari instruktur di industri dan juga guru 

pembimbing dari sekolah dengan bimbingan yang efektif. Guru pembimbing 

melakukan pembimbingan prakerin selama proses belajar mengajar, dan saat siswa 

mengikuti praktek keahlian produktif di dunia industri. Sebelum menerjunkan siswa 

ke lapangan tim prakerin industri. Sebelum menerjunkan siswa ke lapangan tim 

prakerin mengadakan pembinaan atau pembekalan terlebih dahulu, pembekalan 

merupakan kegiatan yang wajib diikuti siswa sebelum berangkat prakerin. Materi 

pembekalan adalah: 

1) Pengenalan dunia usaha dan industri, 



2) Tata tertib di dunia usaha dan industri yang berbeda antara tata tertib di 

sekolah, 

3) Cara pengisian jurnal yang berguna sebagai laporan bagi siswa saat guru 

pembimbing melaksanakan monitoring, 

4) Cara membuat laporan, agar siswa dapat melaporkan kegiatan selama prakerin. 

 Wahyu Nurhajatmo dalam Ika (2010: 222) menyatakan, sebelum siswa 

diterjunkan untuk melaksanakan praktek kerja industri maka kepada siswa perlu 

diberikan pembekalan. Adapun materi pembekalan adalah: 

1) Orientasi dunia usaha dan industri, 

2) Tugas dan kewajiban siswa prakerin di dunia usaha dan industri, 

3) Petunjuk pengisian buku prakerin seperti jurnal prakerin, pembuatan laporan 

dan sebagainya, 

4) Pembenahan sikap siswa selama berada di industri, dan Pelatihan mengenai 

budi pekerti. 

 

2.3.3. Tugas Guru Pembimbing  

 Menurut Gibson dan Mitchell dalam Aunurrahman (2014:67) tugas guru 

pembimbing/konselor sekolah adalah:  

1)Assesment of the individual’s and other characteristics,2) counseling the 

individuals, 3) group counseling and guidance activities, 4)career guidance, 

including the providing of occupational educational information, 5) placement, 

follow up, and accountability evaluation, and 6) cnsultation with teachers and 

other school personnel, parents, pupils, in group and appropriate community 

agencies.  



 Dari teori di atas dapat diungkapkan bahwa tugas guru pembimbing adalah 

sebagai berikut. 1) Mengenal siswa dengan berbagai karakteristiknya, 2) Konseling 

perorangan, 3) Melakukan bimbingan dan konseling kelompok, 4) Melaksanakan 

bimbingan termasuk informasi pendidikan dan melakukan penilaian, 5) 

Penempatan, menindak lanjuti, penilaian pertanggungjawaban dan, 6) Konsultasi 

dengan gurudan posenel sekolah lainnya, orang tua, siswa kelompok dan organisasi 

masyarakat.  

 Sejalan dengan tugas guru pembimbing yang mengacu pada rumusan pasal 

1 ayat (1) dan (6) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional secara jelas tereksplisit menyebutkan bahwa peran dan tugas guru 

pembimbing sebagai pendidik. Guru pembimbing sebagai pendidik dapat 

menjunjung upaya pendidikan dan dapat melaksanakan pelayanan konseling. 

Selanjutnya pada pasal 39 Ayat 2 menyebutkan:  

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 

 Semua pendidik, termasuk di dalamnya guru pembimbing melakukan 

kegiatan pembelajaran, penilaian pembimbingan dan pelatihan dengan berbagai 

muatan dalam ranah belajar kognitif, afektif, psikomotor serta keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah diutarakan di atas, 

guru pembimbing adalah tenaga profesional yang bertugas: 1) merencanakan dan 

meyelenggarakan proses pembelajaran, 2) menilai hasil pembelajaran, 3) serta 



melakukan pembimbingan dan pelatihan. Arah pelaksanaan pembelajaran yang 

dimaksud adalah melaksanakan pelayanan BK berupa berbagai jenis kegiatan 

pendukung serta berbagai keterkaitannya.  

 Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008, Guru pembimbing 

dan konseling memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dalam pelaksanaan 

pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa. Tugas guru pembimbing dan 

konseling/konselor yaitu membantu siswa:  

1. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu 

siswa dalam memahami, menilai bakat dan minat.  

2. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu 

siswa dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan 

hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan 

bermartabat.  

3. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu 

siswa mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan 

sekolah/madrasah secara mandiri.  

4. Pengembangan , yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa dalam 

memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan .  

 Pembimbing menduduki peran strategis dalam keberhasilan 

pencapaian tujuan pendidikan. Petugas pembimbing dapat perseorangan, (guru 

yang ditunjuk) dan atau tim khusus yang terdiri dari guru di sekolah dengan 

instruktur dari dunia kerja. Adapun tugas dari pembimbing  adalah sebagai 

berikut : 

(1) Turut serta secara aktif mengadakan seleksi bagi calon siswa program  PSG. 



(2) Pengkondisian siswa peserta program PSG, sebelum melaksanakan kegiatan 

praktik keahlian pada institusi pasangan. 

(3) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan bagi siswa secara sistematis 

berdasarkan program dan jadual yang telah disepakati. 

(4) Mengadakan seleksi siswa sebelum melakukan praktek keahlian. 

(5) Melakukan penilaian secara kontinyu terhadap kegiatan. 

(6) Mengadakan ujian kompetensi terhadap siswa PSG yang telah selesai 

melaksanakan praktik keahlian pada institusi pasangan  

(7) Memberikan dorongan kepada siswa PSG agar selalu aktif dan tekun serta 

antusias mengikuti kegiatan belajar maupun prktik. 

Memberikan peringatan atau hukuman kepada siswa PSG sesuai dengan sifat 

pelanggaran yang berlaku di institusi pasangan. 

 Berdasarkan peraturan-peraturan dan pemikiran para pakar di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tugas guru pembimbing didalam penelitian ini berkaitan dalam 

membantu kesiapan kerja siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri 

sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat dan perkembangan siswa dalam 

pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling. 

2.3.4. Tujuan bimbingan karir 

 Untuk mengantar siswa ke gerbang masa depan (pendidikan dan pekerjaan) 

yang diharapkan, program bimbingan karir yang dicanangkan di sekolah 

merupakan wadah yang tepat untuk itu. Melalui kegiatan bimbingan karir, siswa 

dibekali dan dilatih dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan apa, 

mengapa dan bagaimana merencanakan masa depan sehingga dapat berperan aktif 



di masyarakat. Artinya siswa mulai dari kelas satu sampai tamat SMK dilatih, 

dibimbing untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana 

merencanakan karir sepanjang hidup (career life span). 

 Menurut Budiningsih (2005:202) tujuan dari bimbingan karier adalah untuk 

membantu para siswa agar : 

1) Dapat memahami dan menilai dirinya sendiri terutama yang berkaitan dengan 

potensi yang ada dalam dirinya mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan 

cita-citanya. 

2) Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada 

dalam masyarakat. 

3) Mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang 

ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang 

diperlukan bagi suatu bidang tertentu, serta memahami hubungan usaha dirinya 

yang sekarang dengan masa depannya. 

4) Menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul, yang disebabkan oleh 

dirinya sendiri dan faKtor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

5) Para siswa dapat merencanakan masa depannya, serta menemukan karier dan 

kehidupannya yang serasi atau sesuai. 

 Usman (2006:43) mengemukakan tujuan bimbingan dan konseling yang 

terkait dengan aspek karir diantaranya adalah memiliki pemahaman diri 

(kemampuan dan minat) yang terkait dengan pekerjaan, memiliki kemampuan 

untuk membentuk identitas karir 



seperti persyaratan dan ciri-ciri pekerjaan, prospek kerja dan kesejahteraan kerja, 

memiliki kemampuan merancang kehidupan secara rasional, dapat mengarahkan 

dirinya pada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir yang dicita-citakan, serta 

memahami kemampuan dan minat pekerjaan yang dirasa mampu. 

 Hal senada juga dikemukakan oleh Sukardi dalam Usman (2006:31-32) 

tujuan bimbingan karir di sekolah secara umum yaitu membantu siswa dalam 

pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, 

perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara 

hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang 

dengan diri dan lingkungannya. 

 Jika menyimak beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, 

bimbingan karir bertujuan agar siswa memahami nilai-nilai pada dirinya, memiliki 

kemampuan merancang kehidupan secara rasional, sehingga dapat merencanakan 

dan memutuskan karir di masa depannya dengan memahami potensi yang ada 

dalam dirinya, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir yang 

dicita-citakan. 

2.3.5. Tujuan bimbingan karir 

 Untuk mengantar siswa ke gerbang masa depan (pendidikan dan pekerjaan) 

yang diharapkan, program bimbingan karir yang dicanangkan di sekolah 

merupakan wadah yang tepat untuk itu. Melalui kegiatan bimbingan karir, siswa 

dibekali dan dilatih dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan apa, 

mengapa dan bagaimana merencanakan masa depan sehingga dapat berperan aktif 

di masyarakat. Artinya siswa mulai dari kelas satu sampai tamat SMK dilatih, 



dibimbing untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana 

merencanakan karir sepanjang hidup (career life span). 

 Menurut Idrus (2010:202) tujuan dari bimbingan karier adalah untuk 

membantu para siswa agar : 

1) Dapat memahami dan menilai dirinya sendiri terutama yang berkaitan dengan 

potensi yang ada dalam dirinya mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan 

cita-citanya. 

2) Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada 

dalam masyarakat. 

3) Mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang 

ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang 

diperlukan bagi suatu bidang tertentu, serta memahami hubungan usaha dirinya 

yang sekarang dengan masa depannya. 

4) Menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul, yang disebabkan oleh 

dirinya sendiri dan faKtor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

5) Para siswa dapat merencanakan masa depannya, serta menemukan karier dan 

kehidupannya yang serasi atau sesuai. 

 Syamsu Yusuf dalam Idrus (2010:43) mengemukakan tujuan bimbingan dan 

konseling yang terkait dengan aspek karir diantaranya adalah memiliki pemahaman 

diri (kemampuan dan minat) yang terkait dengan pekerjaan, memiliki kemampuan 

untuk membentuk identitas karir 

seperti persyaratan dan ciri-ciri pekerjaan, prospek kerja dan kesejahteraan kerja, 

memiliki kemampuan merancang kehidupan secara rasional, dapat mengarahkan 



dirinya pada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir yang dicita-citakan, serta 

memahami kemampuan dan minat pekerjaan yang dirasa mampu. 

 Hal senada juga dikemukakan oleh Mustaqim (2010:31-32) tujuan 

bimbingan karir di sekolah secara umum yaitu membantu siswa dalam pemahaman 

dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan 

pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan 

memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan diri dan 

lingkungannya. 

 Jika menyimak beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, 

bimbingan karir bertujuan agar siswa memahami nilai-nilai pada dirinya, memiliki 

kemampuan merancang kehidupan secara rasional, sehingga dapat merencanakan 

dan memutuskan karir di masa depannya dengan memahami potensi yang ada 

dalam dirinya, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir yang 

dicita-citakan. 

2.3.6. Indikator Peran Guru Pembimbing 

 Dari berbagai teori peran guru pembimbing secara singkat dapat 

dikemukakan Prayitno dalam Aqib (2010:96) menyatakan: bahwa yang dimaksud 

indikator peran guru pembimbing adalah seseorang guru pembimbing yang 

menampilkan unjuk kerja berkaitan dengan: (1) membantu siswa memahami 

dirinya yaitu kemampuan diri, keinginan terhadap suatu keperjaan, kepercayaan 

diri. (2) membantu siswa mengenal tentang lapangan kerja yaitu memberikan 

informasi berkenaan lapangan pekerjaan, memberikan bimbingan/latihan pemilihan 

karir. (3) membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap pekerjaan yaitu 



mengembangkan sikap positif tentang kemampuan diri, mengenal nilai positif dari 

setiap pekerjaan. 

2.4.  Kerangka Berpikir 

 Menurut Sugiyono (2011: 60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan 

demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar 

dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari 

keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.” 

 Sekolah menengah kejuruan sesuai dengan tujuannya dalam sistem 

pendidikan nasional yaitu agar siswa menyiapkan diri untuk memasuki lapangan 

kerja serta untuk mengembangkan sikap profesional, menyiapkan siswa agar 

mampu memilih karir, mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan diri, 

menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia 

industri pada saat inii maupun pada masa yang akan datang. 

 Tujuan tersebut menjadi pedoman bagi sekolah menengah kejuruan untuk 

menjadikan siswa lulusannya menjadi generasi yang terampil dan siap untuk 

menghadapi lingkungan karirnya. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut 

adalah perlu dilaksanakan pembimbingan dan pembinaan yang dapat membantu 

siswa dalam memahami konsep diri, agar siswa mampu mengenal potensi yang ada 

dalam diri dan mampu menyelaraskannya. Bimbingan dan pembinaan tersebut 

ditempuh didalam sekolah maupun diluar sekolah. 



Berdasarkan uraian di atas. Maka dapat digambarkan kerangka berfikir 

sebagai berikut: 

  

      

      

      

     Bagan 1.1. Kerangka Berpikir 

 

Praktik Kerja Industri 

(X1) 

Peran Guru 

Pembimbing (X2) 

Kesiapan Kerja Siswa 

(Y) 



 

2.5.  Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011: 96), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka 

pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

4. Terdapat pengaruh praktik kerja indusri terhadap kesiapan kerja siswa kelas 

XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi? 

5. Terdapat pengaruh peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa 

kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi? 

6. Terdapat pengaruh praktik kerja industri dan peran guru pembimbing 

terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota 

Jambi? 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini banyak 

menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini pun diwujudkan dalam angka 

(Arikunto, 2010: 27).Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian expost-facto 

karena data yang diperoleh adalah data hasil dari peristiwa yang sudah berlangsung, 

sehingga peneliti hanya menggungkap fakta berdasarkan pengukuran gejala yang 

telah ada pada responden (Arikunto, 2010: 17). Penelitian ini juga merupakan 

penelitian kausal komparatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara tertentu berdasar atas 

pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang 

diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data (Arikunto, 2010: 121). 

Penelitian ini juga termasuk penelitian populasi, karena subjeknya meliputi semua 

yang terdapat di dalam populasi (Arikunto, 2010: 173). 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Jambi yang beralamat di 

Jl. A. Thalib Telanipura Jambi, Kota Jambi,  pada siswa kelas XI Program 

Kejurusan Pemasaran Tahun Pelajaran 2016/2017. Peneliti mengadakan observasi 

terlebih dahulu. 
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3.3. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas, variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

(Sugiyono, 2011: 39). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah prakerin 

(X1), peran guru pembimbing (X2). 

2. Variabel terikat, sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011: 39). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kesiapan kerja (Y). 

3.4.  Populasi Dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 80).  Jadi populasi 

bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Program Kejurusan 

Pemasaran SMK Negeri 1 Kota Jambi tahun ajaran 2015/2016. Adapun jumlah 

siswa kelas XI jurusan pemasaran berjumlah 80 siswa. Jadi, penelitian ini 

merupakan penelitian populasi karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang 

dari 100 orang. 



3.4.2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data. 

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling 

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah 

sensus, dimana anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2011). 

 Mengutip pendapat Arikunto (2010), apabila populasi kurang dari 100 

orang, maka diambil keseluruhannya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Namun apabila jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka sampel 

diambil sebesar 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Berdasarkan pendapat 

tersebut yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Program 

Kejurusan Pemasaran SMK Negeri 1 Kota Jambi tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 

80 siswa. 

 

3.5.  Alat Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti.  Maka menggunakan 

instrumen penelitian. Menurut  Suharsimi Arikunto (2010:265), instrumen 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya. 

 Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

variabel X1 dan X2 yaitu menggunakan kuesioner atau angket sedangkan variabel 



Y dalam peneletian ini diperoleh dari hasil praktik kerja industri. Dari variabel X1, 

X2 dan Y dilakukan pengambilan data untuk memperkuat alat pengumpulan data 

dalam penelitian ini : 

3.5.1. Angket 

 Menurut Arikunto (2012:194) Angket atu Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. 

 Menurut Sugiyono (2011:199) angket merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya, pengumpul informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan. 

 Didalam penulisan ini penulis menggunakan angket tertutup, yang mana 

pada angket tersebut sudah disediakan jawaban-jawaban yang harus dipilih oleh 

sampel. Angket yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab serta pemberian skor peneliti menggunakan skala 

liktert dengan lima alternatif jawaban, misalnya selalu (SL), sering (SR), jarang 

(JR) dan tidak pernah (TP) . Skor untuk pertanyaan-pertanyaan positif adalah SL=4, 

SR=3, JR=2 dan TP=1. 

 Angket digunakan sebagai alat ukur data  praktik kerja industri, peran guru 

pembimbing, yang ditujukan kepada kesiapan kerja siswa di SMK Negeri 1 Kota 

Jambi. Angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden 

diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai. 



3.5.2. Dokumentasi  

Menurut Iskandar (2013:77) dokumentasi adalah ditunjukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan 

data yang relevan mendapatkan data nama siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi yang 

ada dalam populasi. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah 

dengan menggunakan metode angket (kuisioner). Metode angket (kuisioner) 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pernyataan positif/negatif secara tertulis kepada responden untuk 

menjawab. 

 Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu setiap pernyataan 

telah disertai sejumlah pilihan jawaban yang kemudian responden hanya memilih 

jawaban yang paling sesuai. Penskoran menggunakan skala Likert yang sudah 

dimodifikasi dengan empat alternative jawaban. Skor setiap alternatif jawaban pada 

pernyataan positif dan negative adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban 
Skor Untuk Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Setuju/Selalu 5 1 

Setuju/Sering 4 2 

Ragu-ragu/Kaadang-kadang 3 3 

Tidak Setuju/Jarang 2 4 

Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah 1 5 

 

 



 

3.6.1. Penyebaran Instrumen Penelitian 

 Setelah diketahui validitas dan reliabilitasnya, kemudian instrument yang 

sudah dianggap cermat disebarkan kepada responden. Cara penyebaran angket 

(kuesioner) dilakukan dengan cara terlebih dahulu mendatangi pihak sekolah yang 

berwenang dan yang telah ditentukan penulis. Setelah itu peneliti menemui 

responden yang menjadi sampel penelitian dan memberikan angket untuk diisi oleh  

responden. Dalam pengisian angket, peneliti memberikan jangka waktu satu hari 

kepada responden untuk membaca, memahami serta mengisinya. 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu 

angket yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban, sehingga responden tinggal 

memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. Instrumen angket ini digunakan 

untuk memperoleh data mengenai Praktik Kerja Industri (X1), Peran Guru 

Pembimbingan (X2) dan Kesiapan Kesiapan Kerja (Y). Pertanyaan yang disusun 

sebagai instrument penelitian menggunakan 4 alternatif jawaban, yaituSangat 

Setuju/Selalu, Setuju/Sering, Tidak Setuju/Jarang dan Sangat Tidak Setuju/Tidak 

Pernah 

3.6.2. Penarikan Instrumen 

 Setelah instrument disebarkan dan pernyataan telah dijawab, maka angket 

dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Jika terdapat instrumen 

yang tidak terisi lengkap maka dikembalikan kepada responden untuk 

melengkapinya. 



 

 

3.7.   Uji Coba Instrumen 

 Uji coba instrumen perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kesahihan/validitas dan keandalan/reliabilitas instrumen yang digunakan dalam 

penelitian. Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang valid dan reliabel. Pengujian uji instrumen dalam penelitian 

ini dilakukan kepada peserta didik SMK Negeri 1 Kota Jambi kelas XI program 

keahlian Pemasaran Tahun 2016. 

 Menurut Martono (2012: 253) untuk unit analisis siswa, subjek uji coba 

dapat diambil sejumlah antara 25-40, suatu jumlah yang sudah memungkinkan 

pelaksanaan dan analisisnya”. 

3.7.1. Uji Validitas Instrumen 

 Uji validitas digunakan untuk mendapatkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan instrumen untuk mendapatkan ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan peneliti. Rumus yang 

digunakan untuk menguji validitas instrument adalah Korelasi Product Moment 

dari Pearson, yaitu sebagai berikut : 

 

   

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi 



n = Jumlah sampel 

∑XY = Jumlah hasil kali X dan Y 

X = Skor total X 

Y = Skor total Y 

∑Х² = Kuadrat skor X 

∑Y² = Kuadrat skor Y 

(Arikunto, 2010:146) 

 Untuk mengetahui apakah angket yang digunakan valid atau tidak valid, 

maka rxy  yang telah diperoleh ( r hitung) dikonsultasikan dengan r table dengan 

taraf signifikan 5%. Apabila rhitung>  rtabel maka angket dikatakan valid dan apabila 

rhitung<  rtabel maka angket dikatakan tidak valid. Dalam uji instrumen, karena jumlah 

N = 40 dengan taraf signifikan 5% maka rtabel = 0,312. Jadi bila harga korelasi di 

bawah 0,312 maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid dan harus diperbaiki 

atau dibuang. Setelah melakukan uji coba, maka terdapat beberapa item yang tidak 

valid. 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2011:351) reliabilitas digunakan untuk mengukur 

berkali-kali menghasilkan data yang sama (konsisten). Untuk mengetahui 

reliabilitas instrument, peneliti melakukan pengujian reliabilitas dengan internal 

consistency, yaitu dengan cara mencobakan instrumen menggunakan rumus alpha.  

Untuk mengujinya digunakan rumus alpha Cronbach  



 

r11 =Reliabilitas instrumen 

K   = Banyaknya butir pernyataan 

∑σb²= Jumlah variabel butir 

∑σr²   = Validitas total  

 Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) jika memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Arikunto menentukan kriteria indeks 

reliabilitas sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Indeks Reliabilitas 

No Interval Kriteria 

1 <0.200 Sangat Rendah 

2 0.200-0.399 Rendah 

3 0.400-0.599 Cukup 

4 0.600-0.799 Tinggi 

5 0.800-1.00 Sangat Tinggi 

3.8. Teknik Analisis Data 

3.8.1. Perhitungan Skor 



Perhitungan skor dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Skor nilai 

diperoleh dari hasil nilai pemberian pada masing-masing pertanyaan. Analisis ini 

bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. 

Dengan cara menyajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai 

pemusatan (nilai rata-rata, median, modus) dan nilai disperse (standar deviasi) serta 

menginterprestasikannya. 

 Analisis ini tidak menghubungkansatu variabel dengan variabel lainnya dan 

tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk mendapatkan 

rata-rata skor masing-masing indikator dalam pernyataan-pernyataan yang terdapat 

dalam kuisioner dengan cara variabel diukur nilai pemusatannya dengan mencari 

nilai skor maksimal ideal. Skor minimal ideal, mean ideal (Mi) dan standar deviasi 

(SDi). Rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata ideal (Mi) adalah ½  (skor 

maksimal ideal + skor minimal ideal) dan untuk mencari standar deviasi ideal 

digunakan rumus  1/6  (skor maksimal ideal-skor minimal ideal). Selanjutnya nilai 

standar deviasi ideal (SDi) dan rata/mean ideal (Mi) dikonversikan ke dalam 5 

(lima) kategori nilai kecendrungan dengan criteria sebagai berikut : 

Mi + 1,5 SDi – Mi + 3,0 SDi = Sangat Tinggi 

Mi + 0,5 SDi – Mi + 1,5 SDi = Tinggi 

Mi - 0,5 SDi – Mi + 0,5 SDi = Sedang 

Mi - 1,5 SDi – Mi - 0,5 SDi = Rendah 

Mi - 3,0 SDi – Mi - 1,5 SDi = Sangat Rendah 

 

Keterangan : 

Mi  = Rata-Rata Ideal. 



SDi = Standar Deviasi Ideal. 

3.8.2. Uji  Normalitas Data 

 Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui normal tidaknya suatu 

distribusi data.Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan 

pengujian normalitas data. Menurut Sugiyono (2011:241), untuk pengujian 

normalitas data digunakan rumus chi kuadrat sebagai berikut: 

 

  

Keterangan :   

2  = Koefesien Chi Kuadrat 

Fo = Koefesien yang ada  

Fh = Frekuensi harapan 

jika
2  hitung ≥ 

2  tabel, artinya ditribusi data tidak normal dan 

jika
2 hitung ≤ 

2  tabel, artinya ditribusi data normal. 

 

 

 

3.8.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas yaitu untuk menguji varian dari dari dua sampel tersebut 

homogen atau tidak. Menurut Sugiyono (2011:200) untuk melakukan pengujian 

homogen varian digunakan uji F dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 2

1

2 





k

i Fh

FhFo




F=  

Selanjutnya harga dibandingkan dengan harga  dengan dk pembilang 

n1-1 pada taraf signifikan 0,05 dengan ketentuan pengujian bila < , 

maka varian kedua data adalah homogen. 

3.8.4 Uji Linieritas Regresi 

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifik model yang 

digunakan sudah benar atau tidak (Iskandar, 2013: 140). Dalam penelitian ini 

menggunakan aplikasi SPSS 16.0 untuk pengujian linieritas. Penggunaan model 

linear dapat dikatakan tepat dan dapat diterima apabila nilai probabilitas < 0,05. 

3.8.5 Uji Hipotesis 

 Setelah uji persyaratan telah terpenuhi, maka dapat dilakukan pengujian 

hipotesis yang telah diajaukan. Uji hipotesis pertama dan kedua menggunakan 

regresi sederhana dan hipotesis ketiga menggunakan rumus regresi berganda  

(Sugiyono, 2011).  Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Uji regresi sederhana 

 Y= a + bX1 

  

  

 Y= a+ bX2 

  

 



Keterangan: 

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0) 

b = koefisien regresi (nilai pangkatan ataupun penurunan) 

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (X1 dan 

X2) 

 Selanjutnya untuk mengetahui signifikan antara variabel bebas ( Praktik 

Kerja Industri) dam (Peran Guru pembimbing) terhadap variabel terikat (Kesiapan 

Kerja Siswa), sehingga diketahui apakah  hipotesis yang ada dapat diterima atau 

ditolak digunakan pengujian t dengan rumus  : 

thitung =  

 

Dimana : 

thitung = Nilai t 

 r = Nilai koefisien korelasi  n =  jumlah sampel 

 Dengan ketentuan thitung  > ttabel maka korelasi antara kedua variabel tersebut 

signifikan, pada taraf signifikan  0.05 uji dua pihak dan derajat kebebasan, yang 

besarnya n-2.  

2) Uji regresi berganda 

Y+ a +  bX1 + bX2 

b1 =  



b2=  

a =  - b1  - b2  

Keterangan  : 

Y = Subjel dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0 

b = angka arah atau koefisien regresi 

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (X1 dan 

X2)  

 Selanjutnya untuk mengetahui signifikan antara variabel bebas ( Praktik 

Kerja Industri) dam (Peran Guru pembimbing) terhadap variabel terikat (Kesiapan 

Kerja Siswa), sehingga diketahui apakah  hipotesis yang ada dapat diterima atau 

ditolak digunakan nilai t dengan rumus hipotesis  yang diuji dengan  F ratio ini 

kriterianya adalah : 

Fh =   

Dimana:  

  R = Koefisien regresi 

  K = banyaknya variabel bebas 

  n = banyaknya sampel 



 Setelah diperoleh nilai Fhitung (Fh), kemudian dikonsultasikan dengan Ftabel 

(Ft) dengan derajat kebebasan pembilang = k dan derajat pembilang penyebut = (n-

k-1) dan taraf kesalahan yang ditetapkan 5% dalam hal ini berlakuketentuan, bila Fh 

> Ft, Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

3.8.6 Hipotesis Statistik 

 Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif, seperti hipotesis dalam bentuk kalimat seperti dibawah ini: 

1. Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan  pengaruh Praktik 

Kerja 

   Industri (X1) terhadap kesiapan kerja Siswa (Y). 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan pengaruh Praktik Kerja Industri 

(X1)    terhadap kerja siswa (Y). 

2. Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan  pengaruh peran 

guru     pembimbing (X2) terhadap kesiapan kerja 

Siswa(Y). 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan pengaruh peran guru 

   pembimbing (X2) terhadap kesiapan kerja siswa (Y). 

3. Ho:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan  pengaruh praktik kerja 

industri    (X1) dan peran guru pembimbing (X2) terhadap 

kesiapan kerja siswa (Y) 



Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan  pengaruh praktik kerja industri 

   (X1) dan peran guru pembimbing (X2) terhadap kesiapan kerja 

siswa (Y) 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Setelah penyebaran kuesioner kepada siswa di SMK N 1 Kota Jambi dengan 

jumlah populasi 80 orang, kemudian dilakukan tabulasi, serta pengkodean dari 

jawaban responden. Gambaran dari masing – masing variabel dalam penelitian ini 

yaitu hasil prakerin (X1), peran guru pembimbing (X2) dan kesiapan kerja (Y) dapat 

dilakukan dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran terhadap data-data penelitian yang nantinya akan digunakan 

sebagai bahan analisis data statistik. 

 

4.1.1 Deskriptif Data 

Penyebaran instrumen penelitian berupa angket diberikan kepada 80 orang 

responden yang merupakan siswa SMK N 1 Kota Jambi. Adapun pada bagian ini 

akan dideskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengukuran tiga variabel, yaitu 

variabel hasil prakerin (X1), peran guru pembimbing (X2), dan kesiapan kerja (Y).  

 

4.1.1.1 Deskripsi Data Hasil Prakerin (X1) 

 Hasil praktek kerja industri merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang di berikan 

dalam bentuk nilai yang tercantum dalam sertifikat pada siswa kelas XI Kejurusan 

Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi dengan jumlah siswa sebanyak 80.  

Untuk melihat gambaran hasil penelitian secara statistik variable hasil 

praktek kerja industri dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Deskripsi Penelitian 

Statistik Hasil Praktek Kerja Industri (X1) 

Mean 77,18 

Median 77 

Modus 78 

70 



Standar deviasi 9,865 

Minimum 61 

Maximum 95 

Range 34 

Sum 6174 

  

Berdasarkan data yang telah diperoleh, ternyata distribusi data hasil praktek 

kerja industri menyebar dari 61 sampai dengan 95. Berdasarkan distribusi skor 

tersebut di dapat mean ( skor rata-rata) = 77,18, median (skor tengah) = 77, modus  

( skor yang sering muncul) = 78 standar deviasi  (simpangan baku) = 9,865. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui gambaran data secara umum 

mengenai nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, mean, median dan 

modus. Mean ideal (Mi) = ½  (Skor maksimal ideal + Skor minimal ideal) sehingga 

diperoleh Mi = ½ (95+61) = 78, sedangkan Sdi 1/6 (95-61) = 6, kemudian SDi dan 

Mi dikonversikan ke dalam tabel tingkat kecendrungan mean dengan 5 (lima) 

kategori sebagi berikut : 

• Mi + 1,5 SDi – Mi + 3,0 SDi 

78 + 1,5 (6) – 78 + 3,0 (6) 

87 – 96 --------------------------------------------------------------Sangat Baik 

• Mi + 0,5 SDi – Mi + 1,5 SDi 

78 + 0,5 (6) – 78 + 1,5 (6) 

81 ≤ 87 ---------------------------------------------------------------Baik 

• Mi - 0,5 SDi – Mi + 0,5 SDi 

78 - 0,5 (6) – 78 + 0,5 (6) 

75 ≤  81 ---------------------------------------------------------Cukup 

• Mi - 1,5 SDi – Mi - 0,5 SDi 

78 - 1,5 (6) – 78 - 0,5 (6) 

69 ≤  75 ----------------------------------------------------------Kurang  

• Mi - 3,0 SDi – Mi - 1,5 SDi 

78 - 3,0 (6) – 78 - 1,5 (6) 

60 ≤ 69 ----------------------------------------------------------Sangat Kurang 

 



Untuk melihat persentase variabel hasil praktek kerja industri dapat dilihat 

pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Hasil Praktek Kerja Industri (X1) 

Interval Frekuensi Persentase % Kategori 

87 – 96 18 22,5 Sangat Baik 

81 ≤ 87 2 2,5 Baik 

75 ≤  81 41 51,25 Cukup Baik 

69 ≤  75 12 15 Kurang 

60 ≤ 69 7 8,75 Sangat Kurang 

Jumlah 80 100  

  

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar 18 (22,5%) hasil 

praktek kerja industri sangat baik, sebanyak 2 siswa (2,5%) hasil praktek kerja 

industri baik, sebanyak 41 siswa (51,25%) hasil praktek kerja industri cukup, 

sebanyak 12 siswa (15%) hasil praktek kerja industri kurang dan sebanyak 7 siswa 

(8,75%) hasil praktek kerja industri sangat kurang. Dari data tersebut di ketahui 

bahwa hasil praktek kerja industri siswa kelas XI SMK N 1 Kota Jambi mempunyai 

hasil praktek kerja industri yang cukup baik. 

 

 

4.1.1.2 Deskripsi Data Peran Guru Pembimbing (X2) 

Peran guru pembimbing adalah seseorang guru pembimbing yang 

menampilkan unjuk kerja berkaitan dengan: (1) membantu siswa memahami 

dirinya yaitu kemampuan diri, keinginan terhadap suatu keperjaan, kepercayaan 

diri. (2) membantu siswa mengenal tentang lapangan kerja yaitu memberikan 

informasi berkenaan lapangan pekerjaan, memberikan bimbingan/latihan pemilihan 

karir. (3) membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap pekerjaan yaitu 

mengembangkan sikap positif tentang kemampuan diri, mengenal nilai positif dari 

setiap pekerjaan. Angket untuk penelitian peran guru pembimbing berjumlah 22 

butir pertanyaan. 



Untuk melihat gambaran hasil penelitian secara statistik variable peran guru 

pembimbing dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Deskripsi Penelitian 

Statistik Peran Guru Pembimbing (X2) 

Mean 82,16 

Median 82 

Modus 83 

Standar deviasi 9,811 

Minimum 66 

Maximum 98 

Range 32 

Sum 6573 

  

Berdasarkan data yang telah diperoleh, ternyata distribusi data peran guru 

pembimbing menyebar dari 66 sampai dengan 98. Berdasarkan distribusi skor 

tersebut di dapat mean ( skor rata-rata) = 82,16, median (skor tengah) = 82, modus  

( skor yang sering muncul) = 83 standar deviasi  (simpangan baku) = 9,811. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui gambaran data secara umum 

mengenai nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, mean, median dan 

modus. Mean ideal (Mi) = ½  (Skor maksimal ideal + Skor minimal ideal) sehingga 

diperoleh Mi = ½ (98+66) = 82, sedangkan Sdi 1/6 (98-66) = 5, kemudian SDi dan 

Mi dikonversikan ke dalam tabel tingkat kecendrungan mean dengan 5 (lima) 

kategori sebagi berikut : 

• Mi + 1,5 SDi – Mi + 3,0 SDi 

82 + 1,5 (5) – 82 + 3,0 (5) 

90 – 99 --------------------------------------------------------------Sangat Baik 

• Mi + 0,5 SDi – Mi + 1,5 SDi 

82 + 0,5 (6) – 82 + 1,5 (5) 

85 ≤ 90 ---------------------------------------------------------------Baik 

• Mi - 0,5 SDi – Mi + 0,5 SDi 

82 - 0,5 (5) – 82 + 0,5 (5) 



80 ≤  85 ---------------------------------------------------------------Cukup 

• Mi - 1,5 SDi – Mi - 0,5 SDi 

82 - 1,5 (5) – 82 - 0,5 (5) 

75 ≤  80 ---------------------------------------------------------------Kurang  

• Mi - 3,0 SDi – Mi - 1,5 SDi 

82 - 3,0 (5) – 82 - 1,5 (5) 

66 ≤ 75 --------------------------------------------------------------Sangat Kurang 

 

 

 

 

 

Untuk melihat persentase variabel peran guru pembimbing dapat dilihat 

pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Peran Guru Pembimbing (X2) 

Interval Frekuensi Persentase % Kategori 

90 – 99 20 25 Sangat Baik 

85 ≤ 90 2 2,5 Baik 

80 ≤  85 41 51,25 Cukup Baik 

75 ≤  80 0 0 Kurang 

66 ≤ 75 17 21,25 Sangat Kurang 

Jumlah 80 100  

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sebagian besar 20 siswa (25%) 

peran guru pembimbing sangat baik, sebanyak 2 siswa (2,5%) peran guru 

pembimbing baik, sebanyak 41 siswa (51,25%) peran guru pembimbing cukup baik 

dan sebanyak 17 siswa (21,25%) peran guru pembimbing sangat kurang. Dari data 

tersebut di ketahui bahwa sebagian besar siswa kelas XI SMK N 1 Kota Jambi 



menyatakan bahwa peran guru pembimbing cukup baik. Cukup baik peran guru 

pembimbing terlihat pada saat membantu siswa memahami dirinya yaitu 

kemampuan diri, keinginan terhadap suatu keperjaan, kepercayaan diri. Membantu 

siswa mengenal tentang lapangan kerja yaitu memberikan informasi berkenaan 

lapangan pekerjaan, memberikan bimbingan/latihan pemilihan karir. Membantu 

siswa mengembangkan sikap positif terhadap pekerjaan yaitu mengembangkan 

sikap positif tentang kemampuan diri, mengenal nilai positif dari setiap pekerjaan. 

 

 

4.1.1.3 Deskripsi Data Kesiapan Kerja (Y) 

 Kesiapan kerja merupakan Kesiapan Kerja adalah kemampuan seseorang 

untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik di dalam maupun di luar hubungan 

kerja guna menghasilkan barang atau jasa yang diukur melalui tujuh indikator 

yaitu: pertimbangan yang logis dan objektif, mempunyai kemampuan dan kemauan 

untuk bekerja sama dengan orang lain, mampu mengendalikan diri atau emosi, 

memilliki sikap kritis, mempunyai keberanian untuk menerima tanggung jawab 

secara individual, mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan 

perkembangan teknologi dan mempunyai ambisi untuk maju dan berusaha 

mengikuti perkembangan bidang keahlian. Angket untuk penelitian kesiapan kerja 

berjumlah 23 butir pertanyaan. 

Untuk melihat gambaran hasil penelitian secara statistik variable kesiapan 

kerja dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Deskripsi Penelitian 

Statistik Kesiapan Kerja (Y) 

Mean 77,42 

Median 78 

Modus 78 

Standar deviasi 9,670 

Minimum 61 

Maximum 95 

Range 34 

Sum 6194 



  

Berdasarkan data yang telah diperoleh, ternyata distribusi data kesiapan 

kerja menyebar dari 61 sampai dengan 95. Berdasarkan distribusi skor tersebut di 

dapat mean ( skor rata-rata) = 77,42, median (skor tengah) = 78, modus  ( skor yang 

sering muncul) = 78 standar deviasi  (simpangan baku) = 9,670. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui gambaran data secara umum 

mengenai nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, mean, median dan 

modus. Mean ideal (Mi) = ½  (Skor maksimal ideal + Skor minimal ideal) sehingga 

diperoleh Mi = ½ (95+61) = 78, sedangkan Sdi 1/6 (95-61) = 6, kemudian SDi dan 

Mi dikonversikan ke dalam tabel tingkat kecendrungan mean dengan 5 (lima) 

kategori sebagi berikut : 

• Mi + 1,5 SDi – Mi + 3,0 SDi 

78 + 1,5 (6) – 78 + 3,0 (6) 

87 – 96 --------------------------------------------------------------Sangat Baik 

• Mi + 0,5 SDi – Mi + 1,5 SDi 

78 + 0,5 (6) – 78 + 1,5 (6) 

81 ≤ 87 ---------------------------------------------------------------Baik 

• Mi - 0,5 SDi – Mi + 0,5 SDi 

78 - 0,5 (6) – 78 + 0,5 (6) 

75 ≤  81 ---------------------------------------------------------Cukup 

• Mi - 1,5 SDi – Mi - 0,5 SDi 

78 - 1,5 (6) – 78 - 0,5 (6) 

69 ≤  75 ----------------------------------------------------------Kurang  

• Mi - 3,0 SDi – Mi - 1,5 SDi 

78 - 3,0 (6) – 78 - 1,5 (6) 

60 ≤ 69 ----------------------------------------------------------Sangat Kurang 

 

 

 

 

 



Untuk melihat persentase variabel kesiapan kerja dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Kesiapan Kerja (Y) 

Interval Frekuensi Persentase % Kategori 

87 – 96 4 5 Sangat Baik 

81 ≤ 87 16 20 Baik 

75 ≤  81 27 33,75 Cukup Baik 

69 ≤  75 16 20 Kurang 

60 ≤ 69 17 21,25 Sangat Kurang 

Jumlah 80 100  

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa kesiapan kerja siswa pada 

kategori sangat baik sebanyak 4 siswa (5%), pada kategori baik sebanyak 16 siswa 

(20%), pada kategori cukup baik sebanyak 27 siswa (33,75%), pada kategori 

kurang sebanyak 16 siswa (20%), dan pada kategori sangat kurang sebanyak 17 

siswa (21,25%). Jumlah siswa paling banyak terdapat pada kategori cukup baik 

yaitu sebanyak 27 siswa (33,75%). Cukup baik kesiapan kerja siswa terlihat pada 

upaya yang dilakukan oleh siswa dalam pertimbangan yang logis dan objektif, 

mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, 

mampu mengendalikan diri atau emosi, memilliki sikap kritis, mempunyai 

keberanian untuk menerima tanggung jawab secara individual, mempunyai 

kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan teknologi dan 

mempunyai ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti perkembangan bidang 

keahlian. 

 

 

 

4.2 Uji Persyaratan Analisis 

4.2.1 Uji Normalitas  



Untuk menguji normalitas data dapat digunakan Kolmogorov-Smirnov 

dengan pedoman pengambilan keputusan nilai sig (signifikansi atau nilai 

probabilitas > 0,05. Dalam penelitian ini data menunjukkan berdistribusi normal. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di berikut ini: 

 

Selain dengan Kolmogorov-Smirnov normalitas data dapat dilihat dari grafik 

normal P-P plot dengan bantuan program SPSS 16.0. Apabila titik-titik mendekati 

garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik yang terbentuk berada disekitar 

garis diagonal. Artinya data dalam penelitian ini data berdistribusi normal. 

Tabel 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Hasil prakerin (X1) 

Peran guru 

pembimbing 

(X2) 

Kesiapan kerja 

(Y) 

N 80 80 80 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.289 1.413 1.166 

Asymp. Sig. (2-tailed) .072 .087 .132 

Variabel Devenden kesipan kerja 



 

4.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal sama atau memiliki varian sama. Dalam penelitian ini, uji 

homogenitas dilakukan dengan bantuan SPSS 16,0. Adapun pengambilan 

keputusan adalah jika probabilitas atau sig. > 0,05 maka varian populasi sama. 

Tabel 4.8 uji homogenitas variabel hasil prakerin terhadap kesiapan kerja 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.774 11 65 .071 

Sumber : data pengolahan hasil penelitian dengan SPSS 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa probabilitas > 0,05 yakni 0,071 > 0,05 

maka data dinyatakan homogen. 

Tabel 4.9 uji homogenitas variabel peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.842 9 55 .110 

Sumber : data pengolahan hasil penelitian dengan SPSS 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa probabilitas > 0,05 yakni 0,110 > 0,05 

maka data dinyatakan homogen. 

 

 

 

4.3 Uji Linearitas  

Untuk pengujian linieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat 

apakah variabel Praktik Kerja Industri (X1) dan Kesiapan Kerja (Y), variabel Peran 



Guru Pembimbing (X2) dan Kesiapan Kerja (Y) berpola linier atau tidak. Berikut 

uraian dari masing-masing pengujian linieritas: 

4.3.1 Uji linieritas Praktik Kerja Industri (X1) dan Kesiapan Kerja (Y) 

Untuk mengetahui apakah variabel X1 dengan Y berpola linier ialah dengan 

ketentuan jika Fhitung lebih besar dari Ftabel, maka variabel tersebut tidak berpola 

linier dan jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka variabel tersebut berpola linier. Dari 

hasil perhitungan uji linieritas antara praktik kerja industri (X1) dan kesiapan kerja 

(Y) dinyatakan bahwa variabel X1 dan Y berpola liner. Berikut penjelasan 

perhitungan yang dituangkan ke dalan tabel 4.10: 

Tabel 4.10 Uji Linieritas Praktik Kerja Industri (X1) dan Kesiapan Kerja (Y) 

 

 

Sumber : data pengolahan hasil penelitian dengan SPSS 

 

Dilihat dari tabel di atas untuk mengetahui jumlah nilai Fhitung dilakukan 

dengan cara menggunakan bantuan program SPSS Fhitung = 0,772. Kemudian 

melihat Ftabel adalah 2,340. Karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel  (0,772< 2,340) maka 

variabel X1 dengan Y dikategorikan berpola linier. 

4.3.2 Uji linieritas Peran Guru Pembimbing (X2) dan Kesiapan Kerja (Y) 

   Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

kesiapan kerja 

* praktek kerja 

industri 

Between Groups (Combined) 805.230 16 50.327 .839 .636 

Linearity 110.341 1 110.341 1.839 .184 

Deviation from 

Linearity 
694.888 10 46.326 .772 .697 

Within Groups 1979.590 53 59.988   

Total 2784.820 80    



Untuk mengetahui apakah variabel X2 dengan Y berpola linier ialah dengan 

ketentuan jika Fhitung lebih besar dari Ftabel, maka variabel tersebut tidak berpola 

linier dan jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka variabel tersebut berpola linier. Dari 

hasil perhitungan uji linieritas antara peran guru pembimbing (X2) dan kesiapan 

kerja (Y) dinyatakan bahwa variabel X2 dan Y berpola liner. Berikut penjelasan 

perhitungan yang dituangkan ke dalan tabel 4.11: 

Tabel 4.11 Uji Linieritas Peran Guru Pembimbing (X2) dan Kesiapan Kerja 

(Y) 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

hasil belajar * 

kedisiplinan belajar 

Between Groups (Combined) 1001.953 27 55.664 .968 .516 

Linearity 106.695 1 106.695 1.855 .183 

Deviation from 

Linearity 
895.258 11 52.662 .916 .564 

Within Groups 1782.867 41 57.512   

Total 2784.820 80    

Sumber : data pengolahan hasil penelitian dengan SPSS 

 

Dilihat dari tabel di atas untuk mengetahui jumlah nilai Fhitung dilakukan 

dengan cara menggunakan bantuan program SPSS Fhitung = 0,916. Kemudian 

melihat Ftabel adalah 2,340. Karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel  (0,916< 2,340) maka 

variabel X2 dengan Y dikategorikan berpola linier. 

 

 

4.4 Hasil Analisis Data Menggunakan Model Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini, analasis data menggunakan model regresi berganda 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara praktik kerja industri 

(X1) dan peran guru pembimbing (X2) terhadap kesiapan kerja (Y) pada siswa XI 

Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Untuk menganalisis model regresi 



tersebut dihitung menggunakan SPSS. Berikut penghitungannya dengan bantuan 

SPSS pada tabel 4.12 yaitu tabel pembantu uji regrersi berganda: 

Tabel 4.12 

Tabel pembantu uji regresi berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 51.580 3.512  14.686 .000 

Hasil prakerin .155 .049 .432 3.187 .003 

Peran guru 

pembimbing 
.170 .067 .343 2.530 .016 

a. Dependent Variable: kesiapan kerja    

 Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Thitung= 2,530dan nilai sig. 0,016 

sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan linier Y=a+bX1+bX2 sudah 

tepat dan dapat diterim. Hal ini sesuai dengan syarat uji liniearitas yaitu apabila 

nilai sig. <0,05. 

 

 

 

 

 

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Pengaruh Praktik Kerja Industri (X1) terhadap Kesiapan Kerja Siswa 

(Y) 

Hipotesis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut “terdapat pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa” 



untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel di atas (X1-Y), maka dilakukan 

pengujian hipotesis sebagai berikut : 

Ho  =  Tidak terdapat pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan 

kerja siswa. 

Ha =  Terdapat pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja 

siswa. 

 

Dan pengambilan keputusan :  

Ho  jika nilai signifikasi > nilai signifikasi Alpha (0,05) 

Ha jika nilai signifikasi < nilai signifikasi Alpha (0,05) 

Untuk mengetahui pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja 

siswa maka yang digunakan adalah uji-t. Analisis uji-t yang sekaligus membuktikan 

apabila koefisien persamaan garis regresi yang terdapat pada variabel praktik kerja 

industri (X1) dapat diterima sebagai alat prediksi untuk mengidentifikasi gejala 

yang terjadi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.13 

Koefisiensi Persamaan Regresi X1 dan Y  

 



Dari tabel diatas, untuk variable Hasil Prakerin  diperoleh nilai thitung = 4.204 

dengan sig, sebesar 0,000. selain itu dari tabel tersebut juga dilihat hasil pengujian 

signifikan sebesar 0,000<0,005, hal ini menggambarkan pengaruh yang signifikan 

antara Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan Kerja Siswa. Dengan demikian Ha 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara hasil 

prakerin terhadap kesiapan kerja siswa. 

 

4.5.2 Pengaruh Peran Guru Pembimbing (X2) terhadap Kesiapan Kerja Siswa 

(Y) 

Hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

“terdapat pengaruh peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa” untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel di atas (X2-Y), maka dilakukan 

pengujian hipotesis sebagai berikut : 

Ho  =  Tidak terdapat pengaruh peran guru pembimbing terhadap kesiapan 

kerja siswa. 

Ha = Terdapat pengaruh peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja 

siswa. 

Dan pengambilan keputusan :  

Ho  jika nilai signifikasi > nilai signifikasi Alpha (0,05) 

Ha jika nilai signifikasi < nilai signifikasi Alpha (0,05) 

Untuk mengetahui pengaruh guru pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa 

maka yang digunakan adalah uji-t. Analisis uji-t yang sekaligus membuktikan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 45.552 2.758  16.516 .000 

Praktik kerja 

industri 
.203 .048 .563 4.204 .000 

a. Dependent Variable:  Kesiapan kerja   



apabila koefisien persamaan garis regresi yang terdapat pada variabel peran guru 

pembimbing (X2) dapat diterima sebagai alat prediksi untuk mengidentifikasi gejala 

yang terjadi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 4.14 

Koefisiensi Persamaan Regresi X2 dan Y  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 47.265 3.610  13.092 .000 

Peran guru 

pembimbing 
.252 .069 .508 3.639 .001 

a. Dependent Variabel: Kesiapan kerja    

 

Dari  tabel diatas, untuk variable Peran Guru Pembimbing diperoleh nilai 

thitung= 3,639 dengan sig. sebesar 0,001. Selain itu, dari tabel tersebut  juga dilihat 

hasil pengujian signifikan sebesar 0,001,<0,005, hal ini menggambarkan pengaruh 

yang signifikan antara peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja. 

4.5.3 Pengaruh Praktik Kerja Industri (X1) dan Peran Guru Pembimbing (X2) 

terhadap Kesiapan Kerja (Y) 

Hipotesis ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

“terdapat pengaruh praktik kerja industri dan peran guru pembimbing terhadap 

kesiapan kerja” untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel diatas (X1,X2 

terhadapY), maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

Ho  =  Tidak terdapat pengaruh praktik kerja industri dan peran guru 

pembimbing terhadap kesiapan kerja. 

Ha =  Terdapat pengaruh praktik kerja industri dan peran guru pembimbing 

terhadap kesiapan kerja. 



 

 

Dan pengambilan keputusan : 

 Ho  jika nilai signifikasi > nilai signifikasi Alpha (0,05) 

Ha jika nilai signifikasi < nilai signifikasi Alpha (0,05) 

Untuk mengetahui apakah kesiapan kerja bersifat pridiktif/tidak, maka 

dilakukan analisis regresi berganda dari hasil perhitungan lampiran diperoleh 

persamaan regresi berganda pengaruh praktik kerja industri dan peran guru 

pembimbing terhadap kesiapan kerja dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.15 

Koefisiensi Persamaan Regresi X1-X2 dan Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 51.580 3.512  14.686 .000 

Hasil prakerin .155 .049 .432 3.187 .003 

Peran guru 

pembimbing 
.170 .067 .343 2.530 .016 

a. Dependent Variable: kesiapan kerja    

 



Selanjutnya dijelaskan mengenai kemampuan model regresi dengan 

menggunakan program SPSS v.17.00, yaitu diperoleh nilai R Square (R2) untuk 

menunjukkan besarnya koefisien determinasi dari pada model regresi. Nilai R 

Square dalam model regresi ini di peroleh sebesar 0,418. Hal ini menunjukkan 

bahwa kesiapan kerja turut ditentukan oleh praktik kerja industri dan peran guru 

pembimbing sebesar 41.8%. 

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa nilai thitung = 2,530, sedangkan 

koefisien persamaan bidang regresi variabel hasil prakerin (X1) 0.155 dan peran 

guru pembimbing (X2) 0.170. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa nilai 

koefisien persamaan bidang regresi yang terbentuk dapat dipakai sebagai alat untuk 

mempresiksi gejala pengaruh dan sumbangan yang terjadi dari faktor hasil prakerin 

(X1) dan peran guru pembimbing (X2) secara bersama-samaan terhadap kesiapan 

kerja. 

 

Dari penjelasan di atas maka diperoleh regresi ganda Y = a + b1x1 + b2x2, 

dimana a = 51.580dan b1 = 0.155, dan b2 = 0.170 sehingga persamaan garis 

regresinya adalah Y = 51.580+ 0.155x1 + 0.170x2. Dari persamaan regresi ini dapat 

disimpulkan bahwa hasil prakerin dan peran guru pembimbing secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan kerja. Pengaruh secara 

bersama-sama variabel X1 dan X2 yang diperoleh R-Squer sebesar 0.418 

menunjukkan bahwa kesiapan kerja turut ditentukan oleh praktik kerja industri dan 

peran guru pembimbing sebesar 41.8%. 

Selanjutnya apabila dilihat dari perhitungan uji-F diperoleh sebagaimana 

terlihat pada tabel di bawah:  

Tabel 4.16 

UJI F Variabel X1, X2 dan Y 

                 ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 706.647 29 353.324 13.296 .000a 

Residual 983.253 61 26.574   

Total 1689.900 80    



 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi  16.0 for windows diperoleh nilai 

Fhitung  sebesar 13.296 dengan signifikansi F sebesar 0.000. Dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 0.05 maka signifikansi F sebesar 0.000 

menunjukkan lebih kecil dari 0.05. dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hipotesis menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

variabel praktik kerja insustri (X1) peran guru pembimbing (X2) terhadap kesiapan 

kerja (Y). 

4.5.4 Pengujian Determinasi 

 

Dari hasil pengujian sebagaimana diperoleh koefisien determinasi (R2) 

sebagai berikut : 

Tabel 4.17 

Koefisien Determinasi (Model Summary) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .647a .418 .387 5.15504 

a. Predictors: (Constant), praktik kerja insustri dan peran guru pembimbing  

 

Dari tabel di atas dapat diketahui gambaran R menunjukkan regresi antara 

praktik kerja insustri dan peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja adalah 

0.647. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh regresi antara variabel X1 dan X2 

terhadap Y . Selanjutnya  R Square pada tabel di atas menunjukkan nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0.418 memberi pengertian 41.8% kesiapan kerja 

ditentukan oleh praktik kerja insustri dan peran guru pembimbing sedangkan 

sisanya (100% - 41.8% = 58.2%) merupakan kontribusi faktor yang tidak diteliti. 

 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis hasil penelitian pengaruh praktik kerja industri dan 

peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK 

Negeri 1 Kota Jambi. Dalam penelitian ini terdapat tiga (3) rumusan masalah yaitu : 



(1) pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI 

Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi; (2) Apakah terdapat pengaruh peran guru 

pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 

Kota Jambi; (3) Apakah terdapat pengaruh praktik kerja industri dan peran guru 

pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 

Kota Jambi. 

Dalam rumusan masalah pertama yaitu, apakah terdapat pengaruh praktik 

kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 

Kota Jambi, berdasarkan analisis dengan menggunakan regresi sederhana diperoleh 

diketahui nilai signifikan sebesar 0.000 konstanta yang terbentuk 45.552, 

sedangkan koefisien persamaan garis regresi yang didapat sebesar 0.563. Jika 

dibandingkan dengan nilai signifikasi sebesar 0.000 pada tabel di atas di bawah 

nilai signifikan Alpha 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa nilai koefisien 

persamaan garis regresi sebesar 0.203 dapat dijadikan sebagai alat prediksi untuk 

menentukan setiap gejala yang terjadi pada variabel praktik kerja industri (X1), baik 

berupa sifat hubungan, pengaruh dan sumbangan melalui data-data pada variabel 

praktik kerja industri (X1). Ini berarti, jika siswa tidak memiliki praktik kerja 

industri maka pendapatan yang diperoleh sebesar 45.552 namun, jika terjadi 

penambahan sebesar 1 (satu) satuan, pada variabel praktik kerja industri (X1), maka 

kesiapan kerja akan meningkat Y=45.552 + 0.203  + 1 = 46.775. Dari penjelasan 

tersebut maka diperoleh persamaan regresi sederhana Y a + bx1 dimana a = 45.552 

dan b = 0.203, sehingga persamaan garis regresinya adalah Y = 45.552 + 0.203X1. 

Menurut Hasbullah dalam Pranieta (2014:3) mengungkapkan bahwa praktik kerja 

industri merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap 

stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu 

yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. 

Prestasi kerja industri memiliki hubungan dengan siswa, terutama dalam 

kesiapan kerja sehingga dapat mendorong perilaku yang menghasilkan pencapaian 

yaitu minat untuk bekerja. Sejalan dengan penelitian yang yang dilakukan oleh Ika 

(2010) dalam penelitiannya tentang Kontribusi Praktek kerja industri Terhadap 

Kesiapan Kerja di Bidang Busana Pada Siswa Kelas XII Tata Busana SMK Negeri 

6 Yogyakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi praktek 

kerja industri terhadap kesiapan kerja di bidang busana pada siswa kelas XII Tata 

Busana SMK Negeri 6 Yogyakarta. Hal ini di tunjukan dengan r hitung sebesar 

0,232 dengan signifikansi 0,05 dan t hitung 1,576. Sejalan dengan pendapat Djali 

dalam Ika (2010:8) hasil praktik kerja industri memiliki hubungan dengan 

kesiapan kerja. Dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja industri memiliki 

hubungan dengan kesiapan kerja. 



Dalam rumusan masalah ke dua yaitu apakah terdapat pengaruh peran guru 

pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 

Kota Jambi, berdasarkan analisis regresi sederhana diketahui nilai signifikan 

sebesar 0.000 konstanta yang terbentuk 47.262, sedangkan koefisien persamaan 

garis regresi yang didapat sebesar 0.508. Jika dibandingkan dengan nilai signifikasi 

sebesar 0.001 pada tabel di atas di bawah nilai signifikan Alpha 0.05, maka dapat 

dinyatakan bahwa nilai koefisien persamaan garis regresi sebesar 0.252 dapat 

dijadikan sebagai alat prediksi untuk menentukan setiap gejala yang terjadi pada 

variabel peran guru pembimbing (X2), baik berupa sifat hubungan, pengaruh dan 

sumbangan melalui data-data pada variabel peran guru pembimbing (X2). Ini 

berarti, jika karyawan tidak memiliki peran guru pembimbing terhadap kesiapan 

kerja, maka kesiapan kerja yang diperoleh sebesar 47.265 namun, jika terjadi 

penambahan sebesar 1 (satu) satuan, pada variabel peran guru pembimbing (X2), 

maka kesiapan kerja akan meningkat Y= 47.265 + 0.252  + 1 = 48.517. Dari 

penjelasan tersebut maka diperoleh persamaan regresi sederhana Y a + bx2 dimana 

a = 47.265 dan b = 0.252, sehingga persamaan garis regresinya adalah Y = 47.265 

+0.2527X2.. 

Selanjutnya apabila dilihat dari perhitungan uji-t diperoleh sebagaimana 

terlihat pada tabel di atas, nilai statistik signifikansi, pada uji-t sebesar 0.001 lebih 

kecil dari nilai signifikansi Alpha sebesar 0.05 atau taraf kepercayaan 95%. Hal ini 

mengidentifikasi bahwa persamaan garis regresi yang berbentuk sebagai alat 

prediksi untuk melihat adanya gejala pengaruh peran guru pembimbing terhadap 

kesiapan kerja melalui data yang tersebar dan dapat diterima kebenarannya. 

Menurut Faizi dalam Indarti (2008:8), bahwa peran guru pembimbing memiliki 

hubungan dengan kesiapan kerja. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Indarti (2008) peran guru pembimbing secara signifikan memiliki hubungan dengan 

kesiapan kerja. Hal ini di tunjukan dengan r hitung sebesar 3,677 dengan 

signifikansi 0,05 dan t hitung 3,567. Maka dapat disimpulkan bahwa peran guru 

pembimbing memiliki hubungan dengan kesiapan kerja. 

Dalam rumusan masalah ke tiga yaitu apakah terdapat pengaruh praktik 

kerja industri dan peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI 

Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Berdasarkan analisis regresi berganda 

dijelaskan bahwa nilai konstanta yang terbentuk yaitu sebesar 51.580, sedangkan 

koefisien persamaan bidang regresi variabel praktik kerja industri (X1) 0.155 dan 

peran guru pembimbing (X2) 0.170. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa nilai 

koefisien persamaan bidang regresi yang terbentuk dapat dipakai sebagai alat untuk 

mempresiksi gejala pengaruh dan sumbangan yang terjadi dari faktor praktik kerja 

industri (X1) dan peran guru pembimbing (X2) secara bersama-samaan terhadap 

kesiapan kerja. 



Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 51.580 

mengidentifikasi bahwa jika diikutsertakan praktik kerja industri dan peran guru 

pembimbing secara bersama-sama dan peningkatan kesiapan kerja, maka kesiapan 

kerja yang diperoleh sebesar 51.580 sedangkan koefisien persamaan bidang regresi 

yang masing-masing 0.155 dan 0.170, hal ini mengidentifikasi bahwa variabel 

praktik kerja industri (X1) dan peran guru pembimbing (X2) ditingkatkan sebesar 1 

(satu) satuan, maka akan mengakibatkan naiknya skor kesiapan kerja masing-

masing sebesar = 0.155 + 0.170 x 1= 0.325. 

Dari penjelasan di atas maka diperoleh regresi ganda Y = a + b1x1 + b2x2, 

dimana a = 51.580dan b1 = 0.155, dan b2 = 0.170 sehingga persamaan garis 

regresinya adalah Y = 51.580+ 0.155x1 + 0.170x2. Dari persamaan regresi ini dapat 

disimpulkan bahwa praktik kerja industri dan peran guru pembimbing secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan kerja. 

Pengaruh secara bersama-sama variabel X1 dan X2 yang diperoleh R-Squer sebesar 

0.418 menunjukkan bahwa kesiapan kerja turut ditentukan oleh praktik kerja 

industri dan peran guru pembimbing sebesar 41.8%. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi  16.0 for windows diperoleh nilai 

Fhitung  sebesar 13.296 dengan signifikansi F sebesar 0.000. Dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 0.05 maka signifikansi F sebesar 0.000 

menunjukkan lebih kecil dari 0.05. dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hipotesis menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

variabel praktik kerja industri dan peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja.  

Dari hasil penelitian ini maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara variabel praktik kerja industri dan peran guru pembimbing terhadap kesiapan 

kerja di SMK Negeri 1 Kota Jambi,  tampaknya praktik kerja industri dan peran 

guru pembimbing menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi terhadap kesiapan 

kerja. Relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2012) dengan Judul 

Peran Praktek kerja industri Dalam Menunjang Kesiapan Memasuki Dunia Kerja 

Siswa Kelas XI Program Keahlian Busana SMK Karya Rini Yogyakarta, 

mendapatkan hasil diketahui bahwa nilai  rxy  sebesar 0,425 dan nilai nilai  rtabel 

sebesar 0,355 dalam taraf signifikansi 5 %, sehingga  rxy>rtabel  (0,425 > 0,355). 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ha diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang efektif antara pengalaman Praktik 

kerja Industri terhadap kesiapan kerja atau berwirausaha.  

Penelitan yang dilakukan oleh Retno (2010), dalam skripsinya mengenai 

Peran Praktik Kerja Industri Dalam Menunjang Kesiapan Memasuki Dunia Kerja 

Siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 

Bantul, hasil penelitian ini adalah Praktik Kerja Industri berada dalam kondisi baik 

sebesar 55,71%, pelaksanan Praktik Kerja Industri memiliki prosentase 51,43% 



dalam kategori baik dan presentase 48,57% dalam kondisi sangat baik, hambatan 

yang dialami selama Praktik Kerja Industri berasal dari guru pembimbing, 

instruktur lapangan, dan dari dalam diri siswa sendiri. Dan Penelitian yang 

dilakukan oleh Ika (2010), dalam skripsinya mengenai “Kontribusi Praktik kerja 

Industri Terhadap Minat Siswa Dalam Berwirausaha Di Bidang Busana Pada Siswa 

Kelas XI Tata Busana SMK Negeri 6 Yogyakarta”. Hasil penelitian ini adalah 

minat berwirausaha siswa Kelas XI Tata Busana SMK Negeri 6 Yogyakarta pada 

kategori tinggi dengan nilai rerata (M) sebesar 124,46 sedangkan praktek kerja 

industri pada siswa Kelas XI Tata Busana SMK Negeri 6 Yogyakarta dalam 

kategori tinggi dengan nilai rerata (M) sebesar 134,88. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara Praktek kerja industri dan minat berwirausaha siswa Kelas XI 

Tata Busana SMK Negeri 6 Yogyakarta dan juga terdapat kontribusi terhadap 

pelaksanaan Praktek kerja industri terhadap tumbuh kembangnya minat 

berwirausaha siswa Kelas XI Tata Busana SMK Negeri 6 Yogyakarta sebesar 

53,4%. 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh praktik kerja 

industri dan peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI 

pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi”, maka penulis memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas 

XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi, berdasarkan analisis dengan 

menggunakan regresi sederhana diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000. 

Nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh praktik kerja industri terhadap 

kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

Semakin baik hasil praktik kerja industri maka semakin baik juga kesiapan 

kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

2. Terdapat pengaruh peran guru pembimbing terhadap kesiapan kerja siswa 

kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi, berdasarkan analisis 

regresi sederhana diketahui nilai signifikan sebesar 0.000. Nilai tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh peran guru pembimbing terhadap kesiapan 

kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Semakin baik 

peran guru pembimbing maka semakin baik juga kesiapan kerja siswa kelas 

XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

3. Terdapat pengaruh praktik kerja industri dan peran guru pembimbing 

terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota 97 



Jambi. Semakin baik praktik kerja industri dan peran guru pembimbing 

maka semakin baik juga kesiapan kerja siswa kelas XI Pemasaran di SMK 

Negeri 1 Kota Jambi. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi guru, diharapkan lebih ditingkatkan lagi dalam praktik kerja industri 

dan peran guru pembimbing siswa sehingga tercapai kesiapan kerja yang 

baik oleh siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

2. Bagi siswa, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi sebagai bahan 

acuan dalam meningkatkan kesiapan kerja siswa. 

 

 

 



KISI-KISI UJICOBA 

 

Judul penelitian : 

PENGARUH PRAKERIN DAN PERAN GURU PEMBIMBING TERHADAP 

KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XI PEMASARAN 

DI SMK NEGERI 1 KOTA JAMBI 

 

Variabel 

 

 

 

Indikator 

 

Jumlah Item 

 

No. Item 

1. Kesiapan 

Kerja (Y) 

1.1 Pertimbangan yang logis dan 

objektif  
3 1,2,3 

1.2 Mempunyai kemampuan dan 

kemauan untuk bekerja sama 

dengan orang lain 

3 4,5,6 

 1.3 Mampu mengendalikan diri 

atau emosi 
3 7,8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Memilliki sikap kritis 3 10,11,12 

1.5 Mempunyai keberanian untuk 

menerima tanggung jawab 

secara individual 

3 

 

13,14,15 

 

1.6 Mempunyai kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan 

dan perkembangan teknologi 

4 

 

16,17,18,19 

 

1.7 Mempunyai ambisi untuk maju 

dan berusaha mengikuti 

perkembangan bidang keahlian 

6 20,21,22,23,24,25 

Jumlah 25 

2. Peran 

Guru 

Pembimbi

ng (X2)  

2.1 membantu siswa memahami 

dirinya 
9 

1,2 

3,4,5,6,7,8,9 

2.2 embantu siswa mengenal 

tentang lapangan kerja 
7 10,11,12,13,14,15,16 

2.3 mbantu siswa mengembangkan 

sikap positif terhadap pekerjaan 
8 

17,18,19,20,21,22,23

,24 

Jumlah 24 

3. Prakerin (X1)  nilai murni praktek siswa - didokumentasi oleh 

guru/TU SMK  

Negeri 1 Kota Jambi 

 

Lampiran 1 



ANGKET UJICOBA 

PENGARUH PRAKERIN DAN PERAN GURU PEMBIMBING TERHADAP 

KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XI PEMASARAN 

DI SMK NEGERI 1 KOTA JAMBI 

 

 

DATA RESPONDEN : 

Nama :………………………….. 

Kelas :…………………………... 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Pernyataan-pernyataan di bawah ini merupakan suatu pendapat anda mengenai 

Pengaruh Praktik Kerja Industri dan peran guru pembimbing Terhadap 

Kesiapan Kerja Siswa Kelas XI Jurusan Pemasaran di SMK Negeri 1 Kota 

Jambi. 

2. Isilah daftar identitas yang telah disediakan 

3. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti dan seksama 

4. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan pada diri saudara 

5. Berilah tanda Check (√) pada alternatif jawaban yang anda anggap paling 

benar 

6. Seluruh pernyataan harus dijawab dan tidak diperkenankan memilih jawaban 

lebih dari satu 

7. Jawaban anda dijamin kerahasiaannya 

8. Jawaban anda tidak berpengaruh terhadap nilai anda 

 

Keterangan Alternatif Jawaban: 

SL = Selalu       SS = Sangat Setuju  

SR = Sering   Atau    S =Setuju 

KK = Kadang-kadang      RR = Ragu-ragu 

JR = Jarang       KS = Kurang Setuju 

TP = Tidak Pernah      TS = Tidak Setuju 

 

 

Lampiran 2 
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ANGKET KESIAPAN KERJA SISWA (Y) 

 

No 
 

Pernyataan 

Jawaban 

SS S RR KS TS 

Memiliki pertimbangan Logis dan Objektif      

1 
Saya yakin mengikuti pendidikan di SMK akan lebih 

mudah mencari pekerjaan. 
     

2 
Dalam memilih pekerjaan, tidak perlu 

dipertimbangkan dan langsung menerima pekerjaan 

tersebut. 

     

3 
Saya berusaha mengambil keputusan tentang 

pekerjaan yang saya kerjakan dengan pertimbangan-

pertimbangan yang matang.  

     

Kemampuan Bekerja Sama dengan Orang Lain SL SR KK JR TP 

4 
Saya berusaha bekerja sama baik dengan atasan 

maupun dengan rekan kerja. 
     

5 
Kerja sama dengan rekan membantu saya dalam 

bekerja. 
     

6 Saya siap bekerja samam dengan orang lain.      

Pengendalian Emosional SL SR KK JR TP 

7 Saya berusaha sabar dalam mengatasi suatu masalah.      

8 
Jika mendapatkan suatu masalah, saya harus 

menghadapinya dengan kepala dingin dan 

mengatasinya tanpa emosi. 

     

9 
Dalam keadaan yang mendesak, emosi saya mudah 

terpancing. 
     

Sikap Kritis SS S RR KS TS 

10 
Apabila ada pekerjaan yang sulit saya langsung 

bertanya. 
     

11 
Dalam melakukan suatu pekerjaan saya akan lebih 

teliti dan memeriksa hasil pekerjaan tersebut. 
     

12 
Apapun pekerjaan yang saya lakukan saya pasti 

mengerjakannya dengan senang hati. 
     

Bertanggung Jawab SL SR KK JR TP 

13 Tugas yang diberikan kepada saya merupakan 

tanggung jawab yang harus dipenuhi. 
     

14 Saya berusaha untuk mengerjakan pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya. 
     

15 Saya tidak akan meninggalkan pekerjaan, sebelum 

pekerjaan tersebut selesai. 
     

Kemampuan Beradaptasi dengan Lingkungan SS S RR KS TS 

16 Saya memiliki sifat supel dan mudah untuk bergaul 

dengan siapa pun. 
     



17 
Saya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru.      

18 Saya berusaha untuk mengenal orang-orang dan 

lingkungan yang baru di lingkungan kerja. 
     

19 Untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

baru, saya harus menghargai orang lain. 
     

Mempunyai Ambisi untuk Maju dan Mengikuti Bidang 

Keahlian Pemasaran 
SS S RR KS TS 

20 
Dalam bekerja saya optimis untuk maju terutama 

mengikuti bidang keahlian pemasaran. 
     

21 

Dengan kemampuan dan keterampilan yang saya 

miliki, saya akan siap untuk bekerja bidang keahlian 

pemasaran 

     

22 Dengan bekal yang di dapat di SMK, saya siap 

bekerja di bidang keahlian pemasaran. 
     

23 

Saya mempunyai ambisi untuk maju dan 

mempelajari pengetahuan yang ada kaitannya dengan 

jurusan pemasaran. 

     

24 Saya mengikuti kursus, seminar dan pelatihan untuk 

menambah keterampilan sesuai dengan bidang saya. 
     

25 Saya mengikuti perkembangan bidang pemasaran 

melalui berbagai media. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET PERAN GURU PEMBIMBING (X2) 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S RR KS TS 

Membantu Siswa Memahami Dirinya      

1 
Guru pembimbing mempercayakan kemampuan diri 

yang dimiliki siswa 

     

2 
Guru pembimbing membimbing kemampuan di 

bidang pemasaran yang dimiliki siswa 

     

3 
Guru pembimbing berusaha membantu mengasah 

potensi ataupun kapasitas siswa. 

     

4 
Guru pembimbing mengajak siswa untuk 

berkonsultasi mengenai karir  

     

5 
Guru pembimbing memotivasi keinginan siswa 

dalam memcapai suatu pekerjaan 

     

6 
Guru pembimbing menginginkan siswa memcapai 

suatu pekerjaan dengan baik dan panpa ada paksaan. 

     

7 
Guru pembimbing mendukung tentang kepercayaan 

diri yang saya miliki. 

     

8 
Guru pembimbing tidak membatasi pekerjaan yang 

siswa lakukan 

     

9 
Guru pembimbing memberi siswa kesempatan untuk 

melakukan pekerjaan yang dianggap sulit 

     

Membantu Siswa Mengenal tentang Lapangan Kerja SS S RR KS TS 

10 
Guru pembimbing mengingatkan siswa tentang 

bahayanya tempat pekejaan. 

     

11 
Guru pembimbing memberikan informasi berkenaan 

lapangan pekerjaan. 

     

12 
Guru pembimbing melatih siswa untuk lebih baik 

dalam melakukan pekerjaan 

     

13 
Guru pembimbing aktif memberi contoh-contoh 

bagaimana melakukan pekerjaan yang baik  

     

14 
Guru pembimbing melatih siswa untuk memilih 

pekerjaan yang baik untuk masa depan. 

     

12 
Guru pembimbing mengadakan diskusi berkaitan 

tentang karir yang akan siswa pilih 

     

13 
Guru pembimbing mendukung siswa memilih karir 

dalam bidang barang dan jasa. 

     

14 
Guru pembimbing memberikan bimbingan/latihan 

pemilihan karir pada siswa 

     

15 Guru pembimbing tidak pernah bosan memberikan      



bimbingan/latihan pemilihan karir pada siswa  

16 
Guru pembimbing senang memberikan bimbingan 

pemilihan karir pada siswa 

     

Membantu Siswa Mengembangkan Sikap Positif 

Terhadap Pekerjaan 
SS S RR KS TS 

17 
Guru pembimbing membantu siswa saat praktik 

kerja industri. 

     

18 
Guru pembimbing membantu siswa 

mengembangkan sikap positif terhadap pekerjaan. 

     

19 
Guru pembimbing mengembangkan sikap positif 

tentang kemampuan diri siswa 

     

20 
Guru pembimbing mengenal nilai positif dari setiap 

pekerjaan yang siswa lakukan 

     

21 

Guru pembimbing mendukung apapun yang siswa 

lalukan yang berkaitan dengan persiapan pekejaan 

yang lebih baik 

     

22 

Guru pembimbing memantau perkembangan 

kemampuan siswa dalam pelaksanaan praktik kerja 

industri 

     

23 
Guru pembimbing memberikan dorongan agar siswa 

aktif dalam pelaksanaan praktik industry. 

     

24 

Guru pembimbing sering datang ke tempat praktik 

kerja industri untuk melihat pekerjaan siswa dan 

menyediakan waktu untuk konsultasi siswa 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4 

Perhitungan Validitas Angket Kesiapan Kerja (Y) 

Butir 1 

No. Responden 
Butir Angket No 1 

X Y X2 Y2 X.Y 

1 2 71 4 5041 142 

2 4 88 16 7744 352 

3 3 111 9 12321 333 

4 2 70 4 4900 140 

5 2 71 4 5041 142 

6 4 88 16 7744 352 

7 3 111 9 12321 333 

8 2 70 4 4900 140 

9 2 71 4 5041 142 

10 4 88 16 7744 352 

11 3 111 9 12321 333 

12 2 70 4 4900 140 

13 2 71 4 5041 142 

14 4 88 16 7744 352 

15 3 111 9 12321 333 

16 2 70 4 4900 140 

17 2 71 4 5041 142 

18 4 88 16 7744 352 

19 3 111 9 12321 333 

20 2 70 4 4900 140 

21 2 71 4 5041 142 

22 4 88 16 7744 352 

23 3 111 9 12321 333 

24 2 70 4 4900 140 

25 2 71 4 5041 142 

26 4 88 16 7744 352 

27 3 111 9 12321 333 

28 2 70 4 4900 140 

29 2 70 4 4900 140 

30 2 70 4 4900 140 

31 2 71 4 5041 142 

32 4 88 16 7744 352 

33 3 111 9 12321 333 

34 2 70 4 4900 140 

35 2 71 4 5041 142 

36 4 88 16 7744 352 

37 3 111 9 12321 333 

38 2 70 4 4900 140 

39 2 70 4 4900 140 

40 2 70 4 4900 140 

∑x 107 3340 313 289654 9263 

r hitung 0,612 

r tabel 0,304 

status Valid 
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Perhitungan validitas butir instrumen  pada item nomor 1, menggunakan rumus 

Person Product Moment, adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

   dibulatkan  

 

r hitung =  

r tabel   = 0,304  

Syarat validitas adalah r hitung > r tabel  atau > 0,304 sehingga angket 

Angket Kesiapan Kerja (Y) dinyatakan valid 

 



 

Lampiran 5 

Perhitungan Reliabelitas Uji Coba Angket Kesiapan Kerja (Y) 

 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,17 



 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,697 

 

Jumlah uraian setiap item : 

= 0,67+ 0,17 + 0,67 + 0,67 + 0,697 + 0,697 + 0,17 +0,697 + 0,697 + 0,67 + 0,697 + 

0,17 + 0,697 + 0,17 + 0,697 +  0,67 + 0,67 + 0,17 + 0,67 + 0,17 + 0,697 + 0,697 + 

0,17 + 0,17 + 0,697  



= 15,45 

Varian Total =   

  =   

                        =   

                         =   

                         = 269,1 

Rumus alpha    =   

 =  ) 

 =  (1 – 0,0026) 

 = (1,025641) (0,9974) 

 = 1,023 

rhitung  = 1,023, rtabel pada n = 4 pada alpha 5 % adalah 0,304. Jadi rhitung > rtabel atau 

1,023 > 0,304 maka data dinyatakan reliabel. 

 



 

 



 

Lampiran 7 

Perhitungan Validitas Angket Peran Guru Pembimbing (X2) 

Butir 1 

No. Responden 
Butir Angket No 1 

X Y X2 Y2 X.Y 

1 2 73 4 5329 146 

2 2 84 4 7056 168 

3 4 114 16 12996 456 

4 2 72 4 5184 144 

5 2 73 4 5329 146 

6 2 84 4 7056 168 

7 4 114 16 12996 456 

8 2 72 4 5184 144 

9 2 73 4 5329 146 

10 2 84 4 7056 168 

11 4 114 16 12996 456 

12 2 72 4 5184 144 

13 2 73 4 5329 146 

14 2 84 4 7056 168 

15 4 114 16 12996 456 

16 2 72 4 5184 144 

17 2 73 4 5329 146 

18 2 84 4 7056 168 

19 4 114 16 12996 456 

20 2 72 4 5184 144 

21 2 73 4 5329 146 

22 2 84 4 7056 168 

23 4 114 16 12996 456 

24 2 72 4 5184 144 

25 2 73 4 5329 146 

26 2 84 4 7056 168 

27 4 114 16 12996 456 

28 2 72 4 5184 144 

29 2 72 4 5184 144 

30 2 72 4 5184 144 

31 2 73 4 5329 146 

32 2 84 4 7056 168 

33 4 114 16 12996 456 

34 2 72 4 5184 144 

35 2 73 4 5329 146 

36 2 84 4 7056 168 

37 4 114 16 12996 456 

38 2 72 4 5184 144 

39 2 72 4 5184 144 

40 2 72 4 5184 144 

∑x 98 3375 268 295821 8802 

r hitung 0,960 

r tabel 0,304 

status Valid 

 

 

 



Perhitungan validitas butir instrumen  pada item nomor 1,  

menggunakan rumus Person Product Moment, adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

   dibulatkan  

 

r hitung =  

r tabel   = 0,304  

Syarat validitas adalah r hitung > r tabel  atau > 0,304 sehingga angket peran 

guru pembimbing (X2) dinyatakan valid. 

 



 

Lampiran 8  

Perhitungan Reliabelitas Uji Coba Peran Guru Pembimbing (X2) 

 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,697 



 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,67 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,697 

 =  =  =  =  = 0,17 

 =  =  =  =  = 0,17 

 

Jumlah uraian setiap item : 

= 0,697 + 0,17 + 0,67 + 0,67 + 0,697 + 0,697 + 0,17 +0,697 + 0,697 + 0,67 + 0,697 

+ 0,17 + 0,697 + 0,17 + 0,697 +  0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,67 + 0,17 + 0,697 + 0,697 

+ 0,17 + 0,17 +  

= 14,477 

Varian Total =   



  =   

                        =   

                         =   

                         = 276,38425  

 

Rumus alpha    =   

 =  ) 

 =  (1 – 0,05238) 

 = (1,025641) (0,94762) 

 = 0,972 

rhitung  = 0,972, rtabel pada n = 4 pada alpha 5 % adalah 0,304. Jadi rhitung > rtabel atau 

0,972 > 0,304 maka data dinyatakan reliabel. 

 



 

KISI-KISI PENELITIAN 

Judul penelitian : 

PENGARUH PRAKERIN DAN PERAN GURU PEMBIMBING TERHADAP 

KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XI PEMASARAN 

DI SMK NEGERI 1 KOTA JAMBI 

 

Variabel 

 

 

 

sub. Variabel 

 

Jumlah Item 

 

No. Item 

4. Kesiapan 

Kerja (Y) 

1.4 Pertimbangan yang logis dan 

objektif  
3 1,2,3 

1.5 Mempunyai kemampuan dan 

kemauan untuk bekerja sama 

dengan orang lain 

3 4,5,6 

 1.6 Mampu mengendalikan diri 

atau emosi 
3 7,8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Memilliki sikap kritis 3 10,11,12 

1.5 Mempunyai keberanian untuk 

menerima tanggung jawab 

secara individual 

3 

 

13,14,15 

 

1.6 Mempunyai kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan 

dan perkembangan teknologi 

2 

 

16,17 

 

1.7 Mempunyai ambisi untuk maju 

dan berusaha mengikuti 

perkembangan bidang keahlian 

6 18,19,20,21,22,23 

Jumlah 23 

5. Peran 

Guru 

Pembimbi

ng (X2)  

2.1 membantu siswa memahami 

dirinya 
9 

1,2 

3,4,5,6,7,8,9 

2.2 embantu siswa mengenal 

tentang lapangan kerja 
7 10,11,12,13,14,15,16 

2.3 mbantu siswa mengembangkan 

sikap positif terhadap pekerjaan 
6 17,18,19,20,21,22 

Jumlah 22 

6. Prakerin (X1)  nilai murni praktek siswa - didokumentasi oleh 

guru/TU SMK  

Negeri 1 Kota Jambi 

 

Lampiran 9 



 

ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH PRAKERIN DAN PERAN GURU PEMBIMBING TERHADAP 

KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XI PEMASARAN 

DI SMK NEGERI 1 KOTA JAMBI 

 

 

DATA RESPONDEN : 

Nama :………………………….. 

Kelas :…………………………... 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Pernyataan-pernyataan di bawah ini merupakan suatu pendapat anda 

mengenai Pengaruh Praktik Kerja Industri dan peran guru pembimbing 

Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XI Jurusan Pemasaran di SMK 

Negeri 1 Kota Jambi. 

2. Isilah daftar identitas yang telah disediakan 

3. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti dan seksama 

4. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan pada diri saudara 

5. Berilah tanda Check (√) pada alternatif jawaban yang anda anggap paling 

benar 

6. Seluruh pernyataan harus dijawab dan tidak diperkenankan memilih jawaban 

lebih dari satu 

7. Jawaban anda dijamin kerahasiaannya 

8. Jawaban anda tidak berpengaruh terhadap nilai anda 

Keterangan Alternatif Jawaban: 

SL = Selalu       SS = Sangat Setuju  

SR = Sering   Atau    S =Setuju 

KK = Kadang-kadang      RR = Ragu-ragu 

JR = Jarang       KS = Kurang Setuju 

TP = Tidak Pernah      TS = Tidak Setuju 
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ANGKET KESIAPAN KERJA SISWA (Y) 

No 
 

Pernyataan 

Jawaban 

SS S RR KS TS 

Memiliki pertimbangan Logis dan Objektif      

1 
Saya yakin mengikuti pendidikan di SMK akan lebih 

mudah mencari pekerjaan. 
     

2 
Dalam memilih pekerjaan, tidak perlu dipertimbangkan 

dan langsung menerima pekerjaan tersebut. 
     

3 

Saya berusaha mengambil keputusan tentang pekerjaan 

yang saya kerjakan dengan pertimbangan-pertimbangan 

yang matang.  

     

Kemampuan Bekerja Sama dengan Orang Lain SL SR KK JR TP 

4 
Saya berusaha bekerja sama baik dengan atasan maupun 

dengan rekan kerja. 
     

5 Kerja sama dengan rekan membantu saya dalam bekerja.      

6 Saya siap bekerja samam dengan orang lain.      

Pengendalian Emosional SL SR KK JR TP 

7 Saya berusaha sabar dalam mengatasi suatu masalah.      

8 

Jika mendapatkan suatu masalah, saya harus 

menghadapinya dengan kepala dingin dan mengatasinya 

tanpa emosi. 

     

9 
Dalam keadaan yang mendesak, emosi saya mudah 

terpancing. 
     

Sikap Kritis SS S RR KS TS 

10 Apabila ada pekerjaan yang sulit saya langsung bertanya.      

11 
Dalam melakukan suatu pekerjaan saya akan lebih teliti 

dan memeriksa hasil pekerjaan tersebut. 
     

12 
Apapun pekerjaan yang saya lakukan saya pasti 

mengerjakannya dengan senang hati. 
     

Bertanggung Jawab SL SR KK JR TP 

13 Tugas yang diberikan kepada saya merupakan tanggung 

jawab yang harus dipenuhi. 
     

14 Saya berusaha untuk mengerjakan pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya. 
     

15 Saya tidak akan meninggalkan pekerjaan, sebelum 

pekerjaan tersebut selesai. 
     

Kemampuan Beradaptasi dengan Lingkungan SS S RR KS TS 

16 Saya berusaha untuk mengenal orang-orang dan 

lingkungan yang baru di lingkungan kerja. 
     

17 Untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, 

saya harus menghargai orang lain. 
     

Mempunyai Ambisi untuk Maju dan Mengikuti Bidang 

Keahlian Pemasaran 
SS S RR KS TS 



18 Dalam bekerja saya optimis untuk maju terutama 

mengikuti bidang keahlian pemasaran. 
     

19 Dengan kemampuan dan keterampilan yang saya miliki, 

saya akan siap untuk bekerja bidang keahlian pemasaran 
     

20 Dengan bekal yang di dapat di SMK, saya siap bekerja di 

bidang keahlian pemasaran. 
     

21 

Saya mempunyai ambisi untuk maju dan mempelajari 

pengetahuan yang ada kaitannya dengan jurusan 

pemasaran. 

     

22 Saya mengikuti kursus, seminar dan pelatihan untuk 

menambah keterampilan sesuai dengan bidang saya. 
     

23 Saya mengikuti perkembangan bidang pemasaran melalui 

berbagai media. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET PERAN GURU PEMBIMBING (X2) 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S RR KS TS 

Membantu Siswa Memahami Dirinya      

1 
Guru pembimbing mempercayakan kemampuan diri 

yang dimiliki siswa 

     

2 
Guru pembimbing membimbing kemampuan di 

bidang pemasaran yang dimiliki siswa 

     

3 
Guru pembimbing berusaha membantu mengasah 

potensi ataupun kapasitas siswa. 

     

4 
Guru pembimbing mengajak siswa untuk 

berkonsultasi mengenai karir  

     

5 
Guru pembimbing memotivasi keinginan siswa 

dalam memcapai suatu pekerjaan 

     

6 
Guru pembimbing menginginkan siswa memcapai 

suatu pekerjaan dengan baik dan panpa ada paksaan. 

     

7 
Guru pembimbing mendukung tentang kepercayaan 

diri yang saya miliki. 

     

8 
Guru pembimbing tidak membatasi pekerjaan yang 

siswa lakukan 

     

9 
Guru pembimbing memberi siswa kesempatan untuk 

melakukan pekerjaan yang dianggap sulit 

     

Membantu Siswa Mengenal tentang Lapangan Kerja SS S RR KS TS 

10 
Guru pembimbing mengingatkan siswa tentang 

bahayanya tempat pekejaan. 

     

11 
Guru pembimbing memberikan informasi berkenaan 

lapangan pekerjaan. 

     

12 
Guru pembimbing melatih siswa untuk lebih baik 

dalam melakukan pekerjaan 

     

13 
Guru pembimbing aktif memberi contoh-contoh 

bagaimana melakukan pekerjaan yang baik  

     

14 
Guru pembimbing melatih siswa untuk memilih 

pekerjaan yang baik untuk masa depan. 

     

12 
Guru pembimbing mengadakan diskusi berkaitan 

tentang karir yang akan siswa pilih 

     

13 
Guru pembimbing mendukung siswa memilih karir 

dalam bidang barang dan jasa. 

     

14 
Guru pembimbing memberikan bimbingan/latihan 

pemilihan karir pada siswa 

     

15 Guru pembimbing tidak pernah bosan memberikan      



bimbingan/latihan pemilihan karir pada siswa  

16 
Guru pembimbing senang memberikan bimbingan 

pemilihan karir pada siswa 

     

Membantu Siswa Mengembangkan Sikap Positif 

Terhadap Pekerjaan 
SS S RR KS TS 

17 
Guru pembimbing membantu siswa 

mengembangkan sikap positif terhadap pekerjaan. 

     

18 
Guru pembimbing mengembangkan sikap positif 

tentang kemampuan diri siswa 

     

19 
Guru pembimbing mengenal nilai positif dari setiap 

pekerjaan yang siswa lakukan 

     

20 

Guru pembimbing mendukung apapun yang siswa 

lalukan yang berkaitan dengan persiapan pekejaan 

yang lebih baik 

     

21 

Guru pembimbing memantau perkembangan 

kemampuan siswa dalam pelaksanaan praktik kerja 

industri 

     

22 

Guru pembimbing sering datang ke tempat praktik 

kerja industri untuk melihat pekerjaan siswa dan 

menyediakan waktu untuk konsultasi siswa 

     

 

 



 

Lampiran 11 

Hasil Prakerin Program Jurusan Pemasaran Kelas XI 

KELAS NAMA NILAI 

Kelas Pemasaran1 

A. Roza Parilli 77 

Abdillah Febriani.S 78 

Agus Saputra 90 

Amira Ramadhani 61 

Andi Pradi Winata 77 

Bulan Saharani. S 78 

Dendi Tri Valentino 90 

Eev Supriadi 76 

Efi Devita Sari 61 

Erik Kurniawan 78 

Erlangga Satya. R 90 

Evi Dumasari 76 

Febriani Liberti 61 

Ferdi Sinta 78 

Gembira Sinaga 90 

Gita Pratiwi 76 

Gunawan 77 

Istina 78 

Jepryadi 95 

Lili Rahmawati 85 

M.Kautsar Adinata 61 

M. Husein 78 

M. Rizaldi Ramadhan 90 

M. Adi Noprianto 76 

Magita Trisna Danti 61 

Mahendra 78 

Merdi Supergianti 90 

Meri Nur Salimah 76 

Moh. Ridho Ramadhan 76 

M. Purnanda 67 

Nanda Putra Ramadhan 63 

Nilam Sari 78 

Nindya Syeha. S 95 

Novita Arianti 78 

Rikki Pranata 61 

Rizki Saputra Pratma 78 

Rizky Maulana Putra 90 

Shahela Adha Putri 67 

Wiliam Jaya Kusuma 76 

Zainudin Adha 76 

Zulaika 77 

Zaiini 78 

Zafira Nadwa 90 

Shafiatullaily 61 



wahyudi 77 

Wiwin 78 

Widya Dwita Sari 90 

Wendra Sihotang 76 

Juwita laraswati 61 

Kelas Pemasaran2 

Ade Marlian 78 

Anderson 90 

Akmal Darmawan 76 

Asthira Safitri 61 

Ayu Tigi Ramadhan 78 

Ayuni Herawang 90 

Anitha Safitri 76 

Bejo Ridwan 77 

Cindy Amalia Tasya 78 

Daniel Safriman 95 

Edo Nurmalis 85 

Ilham 61 

M. Octa Williandri 78 

M. Subhan 90 

M. Zidan Halaludin 76 

Nabila Safira Aisya 61 

Nadia Adinda Kusnadi 78 

Peni Anisa Pratiwi 90 

Putri Handayani 76 

Rachmad 76 

Ramadhan Revaldi 67 

Revita Prinanda 63 

Ridwan Nurdiansyah 78 

Refky Ferdianysha Putra 95 

Rizky Andre 78 

Rullyan 61 

Salmi Cahaya Ramadhani 78 

Santi 90 

Sella Puji Rahayu 67 

Sri Wahyuni C.A 76 

Sri Wahyuni P.S 76 
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Uji Persyaratan 

Uji Normalitas 

 

Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances hasil praktek 

kerja industri 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.774 11 65 .071 

 

Test of Homogeneity of Variances peran guru 

pembimbing 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.842 9 55 .110 

 

 

  

 

Tabel 4.4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Hasil praktik kerja insustri 

(X1) 

Peran guru 

pembimbing 

(X2) 

Kesiapan kerja 

siswa (Y) 

N 80 80 80 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.289 1.413 1.166 

Asymp. Sig. (2-tailed) .072 .087 .132 
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Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Pengaruh Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan Kerja 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .563a .317 .300 5.50929 

 

a. Predictors: (Constant), Hasil prakerin 

 

2. Pengaruh Peran Guru Pembimbing Terhadap Kesiapan Kerja 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 45.552 2.758  16.516 .000 

Hasil 

Prakerin 
.203 .048 .563 4.204 .000 

a. Dependent Variable: Kesiapan kerja 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .508a .258 .239 5.74274 

a. Predictors: (Constant), Peran guru pembimbing 

 

 



 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 47.265 3.610  13.092 .000 

Peran guru 

pembimbing 
.252 .069 .508 3.639 .001 

a. Dependent Variabel: Kesiapan kerja 

 

3. Pengaruh Praktik Kerja Insustri dan Peran Guru Pembimbing 

terhadap Kesiapan Kerja 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .647a .418 .387 5.15504 

a. Predictors: (Constant), praktik kerja insustri dan peran guru pembimbing 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 51.580 3.512  14.686 .000 

praktik kerja 

insustri 
.155 .049 .432 3.187 .003 



peran guru 

pembimbing 
.170 .067 .343 2.530 .016 

 

 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 706.647 29 353.324 13.296 .000a 

Residual 983.253 61 26.574   

Total 1689.900 80    

 

 



 

 

Statistics 

Hasil Praktek Kerja Industri (X1)  

N Valid 80 

Missing 0 

Mean 77.18 

Std. Error of Mean 1.103 

Median 77 

Mode 78 

Std. Deviation 9.865 

Variance 97.311 

Skewness -.102 

Std. Error of Skewness .269 

Kurtosis -.615 

Std. Error of Kurtosis .532 

Range 34 

Minimum 61 

Maximum 95 

Sum 6174 
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Statistics 

Peran Guru Pembimbing (X2)  

N Valid 80 

Missing 0 

Mean 82.16 

Std. Error of Mean 1.097 

Median 82 

Mode 83 

Std. Deviation 9.811 

Variance 96.264 

Skewness -.143 

Std. Error of Skewness .269 

Kurtosis -.691 

Std. Error of Kurtosis .532 

Range 32 

Minimum 66 

Maximum 98 

Sum 6573 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Statistics 

Kesiapan Kerja (Y)  

N Valid 80 

Missing 0 

Mean 77.42 

Std. Error of Mean 1.081 

Median 78.00 

Mode 78 

Std. Deviation 9.670 

Variance 93.513 

Skewness -.108 

Std. Error of Skewness .269 

Kurtosis -.550 

Std. Error of Kurtosis .532 

Range 34 

Minimum 61 

Maximum 95 

Sum 6194 
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