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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Bangsa Indonesia saat ini sedang berupaya mencapai cita-cita bangsa menuju 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya mencapai 

cita-cita tersebut dilaksanakan melalui serangkaian usaha pembangunan nasional yang 

tidak hanya mengejar kemampuan lahiriah saja melainkan juga kemampuan batiniah 

seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengemukakan pendapat dan lain-lain yang 

dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang. 

Tingkat keberhasilan pembangunan nasional di segala bidang akan sangat 

bergantung pada sumber daya manusia sebagai aset bangsa dalam mengoptimalkan 

penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki.Untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dapat ditempuh melalui pendidikan, baik melalui jalur 

pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Dalam kehidupan suatu bangsa 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin pertumbuhan dan 

kelangsungan kehidupan bangsa.  

Perkembangan dunia pendidikan saat ini sedang memasuki era yang ditandai 

dengan gencarnya inovasi teknologi sehingga menuntut adanya penyesuaian sistem 

pendidikan yang selaras dengan tuntutan dunia kerja. Salah satu lembaga pada jalur 

pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia 

kerja diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan 

bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja 
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pada satu kelompok pekerjaan. Hari Sudrajat dalam Yoyoh (2003: 1) mengemukakan 

bahwa “Muara dari suatu proses pendidikan, apakah itu pendidikan yang bersifat 

akademik ataupun pendidikan kejuruan adalah dunia kerja, baik sektor formal maupun 

sektor non formal”. 

Pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan 

yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di 

bidang kejuruan. Lulusan pendidikan kejuruan diharapkan menjadi individu yang 

produktif yang mampu bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki kesiapan 

untuk menghadapi persaingan kerja. Indra Djati Sidi (2001: 125) mengemukakan bahwa 

”Berbicara mengenai kualitas tenaga kerja di Indonesia, berarti sebagian besar objek 

pembicaraan ada pada kualitas para lulusan SLTA/SMK dan yang sederajat”. Dari 

pernyataan tersebut kita ketahui bahwa kualitas tenaga kerja Indonesia sebagian besar 

adalah dari lulusan SLTA/SMK. Kehadiran SMK sekarang ini semakin didambakan 

masyarakat karena materi baik teori maupun praktek di SMK yang bersifat aplikatif telah 

diberikan sejak dini sehingga lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 (Bab II Pasal 3, ayat 2) 

tentang pendidikan menengah dijelaskan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan 

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan 

sikap profesional. Tujuan SMK adalah menyiapkan kebutuhan tenaga kerja tingkat 

menengah yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan  sikap kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan lapangan kerja. Lulusan SMK diharapkan memiliki kesiapan mental 

kerja yang baik guna mewujudkan tujuan pendidikan SMK tersebut. 

Zamtinah, Imam Mustholiq, dan Nur Khoiriyah (2003: 204) menyatakan, 

”Kesiapan mental kerja adalah suatu kondisi keadaan mental dan emosi yang serasi 

dalam individu calon tenaga kerja yang ditunjukkan adanya ciri-ciri yaitu: (1) 

mempunyai pertimbangan logis dan obyektif, (2) mempunyai kemampuan dan kemauan 

bekerja sama dengan orang lain serta mampu mengendalikan emosi, (3) mempunyai 

sikap kritis, (4) bertanggung jawab, (5) ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti 

bidang keahlian yang ditekuni”. Kesiapan mental kerja merupakan kesiapan yang 
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dimiliki lulusan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang merupakan hasil belajar 

di sekolah maupun luar sekolah dan dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Siswa yang telah mempunyai kesiapan mental kerja 

akan memiliki kemampuan dalam memilih, menetapkan, dan mempersiapkan diri dalam 

memasuki dunia kerja yang sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.  

Pada saat sekarang ini semua bidang kehidupan baik yang mencakup bidang 

ekonomi, sosial, budaya ataupun politik selalu menuntut orang-orang yang berkecimpung 

di dalamnya untuk bisa menyesuaikan diri dengan semua perubahan tersebut. Perubahan 

yang terjadi dalam segala bidang tersebut juga terjadi pada dunia kerja. Untuk memasuki 

suatu lapangan kerja tidak hanya dibutuhkan keterampilan teknik saja, tetapi juga 

kepribadian yang matang. Calon tenaga kerja dikatakan telah mempunyai keterampilan 

yang baik serta kepribadian yang matang apabila mereka mempunyai kesiapan mental 

kerja yang baik. Dengan demikian pihak penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan 

mempunyai tanggung jawab  dalam meningkatkan kualitas lulusan yang mempunyai 

kesiapan mental kerja.  

Kenyataannya yang terjadi pada sebagian besar lulusan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) sekarang ini kurang mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat pada 

sebagian lulusan SMK tidak bisa diserap di lapangan kerja karena kompetensi yang 

mereka miliki belum sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Menurut Samsudi yang dikutip 

oleh A. Muliati (2008: 2) mengatakan: ”Idealnya secara nasional lulusan SMK yang bisa 

langsung memasuki dunia kerja sekitar 80-85% sedang selama ini yang terserap baru 

61%”. Hasil tersebut membuktikan bahwa banyak lulusan SMK yang belum bekerja. 

Selain hal tersebut kondisi lain yang dialami SMK adalah masih belum memiliki 

kualifikasi yang diharapkan oleh dunia usaha/industri. Hal ini dapat dirasakan oleh dunia 

pendidikan khususnya SMK karena masih banyaknya kritik terhadap SMK mengenai 

kondisi lulusannya yang kurang dipersiapkan dengan baik untuk memasuki dunia kerja, 

kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kurang dibekali ketrampilan dasar 

dan lulusan yang harus ditraining lagi apabila mulai bekerja. 

Melihat adanya kelemahan yang dialami lulusan SMK tersebut, maka 

Depdiknas melalui Menteri Pendidikan Nasional dan Dikmenjur telah membuat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



kebijakan-kebijakan penting. Salah satunya adalah berkaitan dengan "LINK AND 

MATCH", yang diarahkan pada keterkaitan pendidikan dunia kerja. Kebijakan ini 

diimplementasikan pada bentuk Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Konsep PSG ini adalah 

siswa belajar teori di sekolah dan belajar praktek sebagian di sektor industri atau bisnis. 

Dasar dari PSG adalah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan siswa agar dapat 

bekerja di bidang tertentu; dengan kata lain SMK dituntut untuk terus berkembang 

seiring dengan tuntutan peningkatan bisnis dan industri. Implementasi dari konsep PSG 

ini adalah dengan menerjunkan siswanya untuk melakukan praktik kerja industri di dunia 

usaha/industri. 

Praktik kerja industri merupakan bagian dari konsep Pendidikan Sistem Ganda 

(PSG). Pelaksanaan praktik kerja industri dilaksanakan dengan menerjunkan siswa pada 

dunia usaha/industri sehingga siswa secara langsung menghadapi pekerjaan sesuai 

dengan bidangnya. Siswa dapat langsung merasakan kondisi kerja dan pengalaman-

pengalaman baru yang ada di lapangan sehingga dapat memberikan tambahan 

pengetahuan. Kegiatan praktik kerja industri ini dapat memberi bekal pengalaman pada 

siswa sehingga siswa tidak canggung lagi dan mudah dalam proses penyesuaian diri saat 

bekerja nanti. 

Memperoleh pekerjaan setelah tamat dari SMK merupakan keinginan setiap 

lulusan. Keputusan mengenai jenis pekerjaan yang akan dipilih, syarat-syarat melamar 

pekerjaan serta jenis informasi mengenai dunia kerja yang lain sangat dibutuhkan siswa 

SMK. Pengetahuan yang luas mengenai dunia kerja dapat diperoleh dengan mengetahui 

informasi dunia kerja. Informasi dunia kerja menunjukkan kemampuan siswa dalam 

memperoleh dan memahami informasi kerja yang dapat diperoleh dari sekolah maupun 

luar sekolah. Siswa yang telah mengetahui informasi tentang dunia kerja akan mudah 

dalam mencari pekerjaan karena telah mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang ada, syarat-

syarat yang harus dipenuhi, serta kualifikasi pekerjaannya. Oleh karena itu sekolah harus 

sejak awal  menjalin kerja sama dengan dunia luar khususnya yang berkaitan dengan 

dunia kerja.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Batik 2 Surakarta merupakan salah satu 

pendidikan menengah kejuruan ekonomi yang bertujuan untuk menyiapkan lulusan yang 

siap menjadi tenaga kerja ahli dengan memiliki pengetahuan yang bersifat teori maupun 
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praktek, serta ketrampilan kerja sesuai dengan bidangnya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut SMK Batik 2 Surakarta telah melaksanakan program Pendidikan Sistem Ganda 

dengan menerjunkan siswa-siswanya untuk mengikuti praktik kerja industri di sejumlah 

industri atau instansi di kota Surakarta dan sekitarnya. SMK Batik 2 Surakarta 

mempunyai fasilitas laboratorium praktik yang terdiri dari semua jurusan antara lain 

Penjualan, Akuntansi, dan Administrasi Perkantoran. Masing-masing jurusan tersebut 

telah mempunyai peralatan praktik yang canggih sehingga siswa dapat memperdalam 

teori dengan praktek langsung. Selain itu, SMK Batik 2 Surakarta juga memiliki Bursa 

Kerja Khusus yang menyediakan informasi lowongan kerja dari berbagai perusahaan 

sekaligus sebagai perantara antara perusahaan dengan alumni yang mencari pekerjaan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim BKK SMK Batik 2 Surakarta 

untuk tahun ajaran 2007/2008 jumlah lulusan program keahlian Penjualan sebanyak 96 

orang. Menurut data yang diperoleh sampai bulan April 2009 ternyata jumlah lulusan 

yang telah bekerja sesuai bidangnya sebanyak  52 orang, berwiraswasta/bekerja mandiri 

13 orang, lulusan yang sedang mencari 22 pekerjaan berjumlah dan lulusan yang 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau kursus sebanyak 9 orang. Dengan 

demikian tujuan SMK Batik 2 Surakarta untuk menghasilkan lulusan yang bisa langsung 

kerja serta mempunyai kesiapan memasuki dunia kerja belum tercapai secara maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ”PENGARUH PENGALAMAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DAN 

INFORMASI DUNIA KERJA TERHADAP KESIAPAN MENTAL KERJA 

SISWA KELAS XII PROGRAM KEAHLIAN PENJUALAN SMK BATIK 2 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008/ 2009”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Suatu penelitian ilmiah diperlukan adanya identifikasi masalah. Identifikasi 

masalah merupakan pengenalan masalah-masalah yang berkaitan dengan variabel-

variabel yang diteliti. Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Kurangnya kemampuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam 

menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat yang membutuhkannya/ dunia usaha. 

2. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan adalah untuk menyiapkan tenaga kerja 

tingkat menengah yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan 

kesiapan kerja yang sesuai dengan lapangan kerja namun pada kenyataannya 

masih banyak lulusan SMK yang tidak memiliki kualifikasi seperti pada tujuan 

pendidikan tersebut. 

3. Masih banyaknya kritik terhadap SMK mengenai kondisi lulusannya yang kurang 

dipersiapkan dengan baik untuk memasuki dunia kerja, kurang menguasai IPTEK, 

kurang dibekali ketrampilan dasar, lulusan yang perlu ditraining lagi sebelum 

masuk ke dunia kerja. 

4. Adanya kesenjangan antara mutu lulusan dan tuntutan dunia kerja. 

5. Lulusan SMK masih banyak yang belum bekerja. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam penelitian agar permasalahan 

yang diteliti dapat dikaji dan dijawab secara mendalam serta tidak menimbulkan 

meluasnya masalah yang dikaji. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

mengenai pengaruh pengalaman praktik kerja industri dan informasi dunia kerja terhadap 

kesiapan mental kerja siswa kelas XII program keahlian Penjualan SMK Batik 2 

Surakarta tahun ajaran 2008/2009.  

Definisi masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengalaman praktik kerja industri yang dimaksud adalah situasi yang pernah 

dialami siswa dalam praktik kerja yang dilaksanakan di dunia usaha atau industri. 
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2. Informasi dunia kerja yang dimaksud disini adalah merupakan suatu fakta-fakta 

tentang pekerjaan atau jabatan yang pemakainya biasa digunakan dalam 

bimbingan karier. 

3. Kesiapan mental kerja yang dimaksud disini merupakan kesiapan individu 

menerima tanggung jawab secara individu ataupun kelompok dalam bekerja, 

kesiapan mengendalikan emosi, kesiapan kemauan dan kemampuan untuk bekerja 

sama dengan orang lain, dan kesiapan untuk maju dan mengikuti perkembangan 

bidang keahlian yang ditekuni. 

 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus masalah untuk diteliti. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:116) ”Variabel adalah obyek penelitian yang 

bervariasi.” Dari pendapat tersebut, maka variabel-variabel pada judul penelitian ini 

adalah: 

Variabel bebas : a. Pengalaman praktik kerja industri. 

     b. Informasi dunia kerja. 

Variabel terikat : Kesiapan mental kerja. 

 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah individu-individu yang dapat digunakan sebagai 

sumber data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi subyek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII program keahlian Penjualan SMK Batik 2 

Surakarta tahun ajaran 2008/2009. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, dan pembatasan masalah yang 

telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh Pengalaman Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan Mental 

Kerja siswa kelas XII program keahlian Penjualan SMK Batik 2 Surakarta Tahun 

Ajaran 2008/2009? 
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2. Adakah pengaruh Informasi Dunia Kerja terhadap Kesiapan Mental Kerja siswa 

kelas XII program keahlian Penjualan SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2008/2009? 

3. Adakah pengaruh Pengalaman Praktik Kerja Industri dan Informasi Dunia Kerja 

terhadap Kesiapan Mental Kerja siswa kelas XII program keahlian Penjualan 

SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan faktor yang penting di dalam melakukan 

penelitian sebab dengan adanya tujuan, penelitian akan dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai arah penelitian yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengalaman praktik kerja  industri 

terhadap kesiapan mental kerja siswa kelas XII program keahlian penjualan SMK 

Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh informasi dunia kerja terhadap kesiapan 

mental kerja siswa kelas XII program keahlian penjualan SMK Batik 2 Surakarta 

Tahun Ajaran 2008/2009. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengalaman praktik kerja  industri dan 

informasi dunia kerja secara bersama-sama terhadap kesiapan mental kerja siswa 

kelas XII program keahlian penjualan SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2008/2009. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil 

penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai 

kesiapan mental kerja. 
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b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang dapat dijadikan 

dasar penelitian lebih lanjut. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi informasi bagi pengelola program pendidikan SMK yang terkait 

dengan pembinaan mental kerja siswa, khususnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan praktik kerja industri dan pemberian informasi dunia kerja. 

b. Memberi motivasi kepada para siswa SMK tentang perlunya pengalaman dan 

latihan menghadapi pekerjaan yang nyata dan memacu dirinya untuk mencari 

informasi dunia kerja yang nantinya akan berpengaruh pada kesiapan mental 

kerjanya.  

Memberi informasi dan masukan kepada orang tua siswa untuk lebih membimbing 
anaknya dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja sehingga anak akan 
merasa siap kerja setelah lulus SMK 
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