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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta 

bertanggung jawab (UUSPN Nomor 20 tahun 2003). 

 Untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud banyak usaha yang telah 

dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan seperti: pembangunan fisik, 

pembaharuan kurikulum, proses pembelajaran, melengkapi sarana dan prasarana 

pembelajaran serta peningkatan mutu maupun jumlah guru disemua jenjang 

pendidikan. 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu dari jenis pendidikan 

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

pendidikan diatas tentu harus diimbangi dengan kualitas tamatan agar dapat 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki lapangan 

kerja. Berdasarkan pasal 15 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan kejuruan merupakan pendidikan mencegah yang mempersiapkan 

peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sekolah Menengah 

kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk pendidikan kejuruan.  Menurut 
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Depdiknas 2004 pendidikan di SMK bertujuan untuk menyiapkan peserta didik 

agar menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan 

pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dan dunia industri sebagai tenaga kerja 

tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dan program keahlian yang 

dipilihnya. Selain itu, pendidikan kejuruan juga bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan, kemampuan, pemahaman, sikap, kebiasaan kerja, dan pengetahuan 

bagi siswa guna memenuhi dan mengembangkan keterampilan kerja agar mampu 

menjadi pekerja yang betul-betul berguna dan produktif (Huda, 2015: 2). 

Pendidikan kejuruan merupakan subsistem dari sistem pendidikan 

nasional. Pendidikan kejuruan melalui SMK-SMK diharapkan oleh pemerintah 

sebagai wahana pengembangan pengetahuan dan keterampilan dan mampu 

menjawab tantangan dunia kerja secara nyata. Lulusnya diharapakan dapat 

memenuhi tuntutan dunia usaha akan tenaga kerja tingkat menengah. Namun, 

keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini dinilai masih terlalu prematur 

untuk diharapkan lulusannya sebagai tenaga kerja (Baiti dan Muhadi, 2014). 

Misi utama sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah untuk 

mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja yang memiliki kesiapan 

untuk memasuki dunia kerja. Keberadaan SMK di tuntut untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan tenaga kerja. Sehingga peserta didik 

dituntut untuk memiliki keterampilan  serta sikap professional dalam bidangnya. 

Sesuai dengan tujuan SMK dalam kurikulum SMK Dikmenjur (2008: 9) yang 

menciptakan siswa atau lulusan: 

 



3 
 

 
 

1. Memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap professional. 

2. Mampu memilih karier, mampu berkompetensi dan mengembangkan 

diri. 

3. Menjadi tenaga kerja tingkat menegah untuk mengisi kebutuhan dunia 

usaha/ dunia industri saat ini dan masa yang akan datang. 

4. Menjadi tenaga kerja yang produktif, adaptif dan kreatif. 

Menurut Fitriyanto (2006), kesiapan kerja adalah keseluruhan kondisi 

individu yang meliputi kematangan fisik, mental dan pengalaman serta adanya 

kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan 

yang diperlukan pada setiap pekerjaan baik bagi orang yang sudah bekerja mampu 

yang belum bekerja, sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

ketentuan. Kesiapan kerja menjadi penting untuk diteliti karena manusia memiliki 

keinginan untuk hidup, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia 

membutuhakan kerja (Sugiarto, 2015). 

Kesiapan merupakan keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang 

membawanya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu 

terhadap suatu situasi (Slameto, 2003). Bagi seorang peserta didik lulusan 

menengah kesiapan kerja merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki, 

karena lulusan ini diharapkan di terima didunia kerja atau mampu 

mengembangkan kompetensi yang dimiliki melalui wirausaha. 

Kesiapan seseorang dapat dibentuk melalui pengalaman yang 

diperolehnya. Pengalaman yang dimaksud adalah pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh sebagai hasil dari suatu perbuatan atau pekerjaan yang telah 
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dilakukan. Untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, maka sekolah menengah kejuruan menjalin kerja sama dengan 

dunia usaha maupun dunia industri.  

Setelah melaksanakan praktek kerja industri, peserta didik diharapkan 

dapat memiliki pengalaman dan sikap propesionalisme, serta keterampilan yang 

matang untuk bekerja. Dalam realitanya untuk memperoleh tempat praktek siswa 

dihadapkan pada persoalan terbatasnyajumlah dan jenis dunia usaha/industri yang 

mau menerimanya sebagai siswa praktekan, selain itu terkadang siswa 

mendapatkan tempat praktek kerja lapangan yang fasilitas atau alat-alat yang 

kurang. Tersoalan tersebut sering kali membuka peluang bagi siswa untuk hanya 

sekedar melewatinya sebagai bagian dari proses pendidikannya. Banyak siswa 

yang tidak peduli bahwa praktek kerja industri yang dijalani sesuai atau tidak 

dengan program keahliannya, bahkan praktek kerja yang dilakukan ada yang 

hanya terkesan formalitas saja, sehingga pengalaman yang didapat ketika praktek 

kerja lapangan belum sesuai dengan harapan dapat terserap oleh peserta didik. 

Menurut Hamalik (dalam Huda, 2015: 13) praktek industri atau dibeberapa 

sekolah disebut dengan On The Job Training (OJT) merupakan modal pelatihan 

yang diselenggarakan dilapangan, bertujuan untuk memberikan kecakapan yang 

diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi 

pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk para siswa agar dapat beradaptasi  sesuai 

dengan tuntutan dunia kerja, sehingga didalam bekerja nantinya dapat sesuai 

dengan tuntutan dunia kerja. 
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Setelah lulus sekolah, siswa diharapkan pada dunia kerja. Tidak semua 

pekerjaan dapat menampung siswa dan sebaliknya tidak semua siswa dapat 

bekerja sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pencari tenaga kerja. Untuk 

mencapai kerberhasilan dalam suatu pekerjaan, seseorang perlu memiliki kesiapan 

akan segala sesuatu yang diperlukan oleh lapangan pekerjaan tersebut, baik itu 

kesiapan dari segi fisik, kesiapan mental, kesiapan dari aspek kognitif dan 

sebagainya. Menurut Arikunto (2014:54), kesiapan adalah suatu kompetensi 

sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut 

memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat. 

Dunia kerja merupakan dunia yang akan segera dimasuki oleh seorang 

siswa yang telah lulus sekolah. Mencari pekerjaan adalah tugas baru bagi seorang 

siswa yang telah menempuh pendidikannya. Mencari perkejaan boleh dikatakan 

bukanlah sesuatu yang kuat untuk meraihnya. Kompetensi dan persaingan yang 

ketat, membuat masing-masing pribadi berusaha meningkatkan kualitas 

pribadinya terutama kualitas pendidikan yang dimiliki serta kemampuan soft skill 

yang menunjang jenis pekerjaan yang diminatinya. Boleh dikatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin luas pula kesempatan untuk 

mendapat pekerjaan. 

Berdasarkan rekapitulasi kelulusan siswa SMK Negeri 5 Muaro Jambi 

tahun pelajaran 2016/2017 dan hasil wawancara dengan Ketua Jurusan 

Pemasaran, Ibu Yersi Lindawati dan Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu 

Halimahtusaqdiah. Diketahui bahwa jumlah lulusan dari 112 siswa tercatat siswa 

yang sudah bekerja 40 orang, kuliah 30 orang dan yang belum bekerja 42 orang.  

Seperti yang terungkap dalam tabel 1.1 berikut ini: 
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Tabel 1.1 Penelusuran Lulusan SMK Negeri 5 Muaro Jambi Tahun Lulus 

2017 

 

Tahun 

Lulus 

 

Bekerja 

Melanjutkan 

Kuliah 

 

Belum Bekerja 

 

Jumlah 

Lulusan 
Jumlah  % Jumlah  % Jumlah  % 

2017 40 36 % 30 27 % 42 37 % 112 

Sumber: SMK Negeri 5 Muaro Jambi 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa siswa lulusan SMK Negeri 5 Muaro 

Jambi yang belum mendapatkan pekerjaan masih banyak. Padahal tujuan utama 

dari Sekolah Menengah Kejuruan adalah agar menjadi lulusan yang produktif, 

mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaaan yang ada di dunia usaha 

dan dunia industri. 

Adanya kepercayaan diri akan menambah kesiapan diri siswa dalam 

bekerja. Siswa yang kurang percaya diri tentu akan memiliki perasaan kurang 

berani untuk melakukan sesuatu kegiatan atau usaha khususnya dalam mencari 

pekerjaaan. Kurangnya rasa percaya diri itu disebabkan oleh perasaan tidak yakin 

terhadap kemampuannya, merasa rendah diri bila harus bersaing dengan pelamar 

kerja lainnya. Akibatnya siswa ini akan cenderung memiliki gejala kecemasan 

dalam menghadapi dunia kerja di dalam dirinya. Selain itu, siswa tersebut akan 

menunda waktu untuk berusaha mengembangkan potensi-potensi dan kemampuan 

yang dimilikinya karena dalam dirinya sudaah beranggapan bahwa dirinya tidak 

mampu. 

SMK Negeri 5 Muaro jambi merupakan SMK yang berstatus Negeri dan 

beralamat di Jalan Jambi Suak Kandis KM 40 Desa Puding Kecamatan Kumpeh 

Kabupaten Muaro jambi. Beberapa jurusan yang terdapat di SMK Negeri 5 Muaro 
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jambi yaitu Jurusan Pemasaran, Akuntansi, Teknik Kendaraan Ringan, Agribisnis 

Tanaman Perkebunan, dan Kesehatan. 

Semua jurusan diarahkan untuk menjadi lulusan yang siap kerja secara 

professional dibidang jurusan masing-masing dan ikut bergerak di dunia usaha 

dan perusahaan. Kesiapan kerja mulai dibina sejak awal masuk dengan komponen 

pembelajaran mata diklat produktif. Dengan bekal yang diperoleh para siswa pada 

saat disekolah, maka perusahaan atau dunia usaha yang merekrut tidak akan 

kesulitan melatih mereka. Selain itu dengan keterampilan yang dimiliki para siswa 

juga bisa membuka usaha sendiri atau berwiraswasta. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik mengangkat permasalahan 

itu dalam penelitian penulis dengan judul: PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI 

DAN PENGALAMAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI TERHADAP 

KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XII  SMK NEGERI 5 MUARO JAMBI  

1.2 Batasan Masalah 

Adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam penelitian ini maka 

penulis membatasi ruang lingkup masalah yang dibahas dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1) Kepercayaan diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian 

positif tentang diri mahasiswa meliputi tampil percaya diri, bertindak 

independen, yakin atas kemampuan diri, dan memilih tantangan atau 

konflik. 



8 
 

2)  Pengalaman Praktek kerja industri dalam penelitian ini meliputi 

lingkungan kerja, pembentukan sikap dan keterampilan dan 

kemampuan. 

3) Kesiapan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi 

kematangan fisik, mental dan pengalaman serta adanya kemauan dan 

kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari dasar tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penulisan ini antara lain: 

1. Adakan pengaruh kepercayaan diri terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII  

SMK Negeri 5 Muaro Jambi  

2. Adakah pengaruh pengalaman praktek kerja industri terhadap kesiapan 

kerja siswa kelas XII SMK Negeri 5 Muaro jambi  

3. Adakah pengaruh kepercayaan diri dan pengalaman praktek kerja industri 

terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII  SMK Negeri 5 Muaro Jambi  

1.5 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri terhdap kesiapan kerja siswa 

kelas XII SMK Negeri 5 Muaro Jambi  

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman praktek kerja industri terhadap 

kesiapan kerja siswa kelas XII SMK Negeri 5 Muaro jambi  

3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri dan  pengalaman praktek 

kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII SMK Negeri 5 

Muaro Jambi  
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1.6 Kegunaan Penelitian 

 Dari berbagai hal yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengembangan pendidikan kejuruan, terutama dalam meningkatkan kesiapan 

kerja siswa serta diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai 

literatur dalam pelaksanaan penulisan yang relevan di masa yang akan datang. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penulisan sebagai wadah penerapan ilmu pengetahuan secara 

teoretis yang telah diperoleh selama kuliah dan memperluas 

pengetahuan sebagai bekal dimasa mendatang dan jenjang 

selanjutnya. 

b. Bagi Sekolah 

Diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menjaga dan 

meningkatkan kualitas lulusan SMK khususnya SMK Negeri 5 

Muaro jambi 

c. Bagi Siswa 

Diharapkan agar siswa dapat memahami arti pentingnya 

pendidikan dapat termotivasi dan menumbuhkan semangat untuk 

terjun kedunia kerja. 


