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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era persaingan global yang terjadi saat ini menuntut setiap orang 

untuk siap menjadi manusia profesional di bidangnya. Tak dapat 

dipungkiri bahwa persaingan global membutuhkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang unggul (Rachmawati, Baedhowi & Salman, 2018). 

Pendidikan menjadi program utama dalam peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (KEPMENDIKBUD No. 125 Tahun 2021). Menurut 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

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. Munandar (2016: 6) mengatakan bahwa peranan pendidikan 

sangatlah penting dalam menentukan pengembangan setiap manusia 

terutama bagi pembangunan suatu bangsa, bahkan pendidikan disebut 

sebagai pondasi dari kemajuan suatu bangsa dan negara. Terdapat 3 jalur 

pendidikan di Indonesia salah satunya yaitu pendidikan formal. 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 11 

mengatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) adalah salah satu jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan 

dari SMP/MTS Sederajat. Pendidikan kejuruan ini memiliki tujuan 

meningkatkan mutu tamatan SMK dalam menciptakan tenaga kerja. 

Sekolah kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang 

memiliki misi utama yaitu mempersiapkan peserta didik sebagai calon 
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tenaga kerja yang memiliki kesiapan dari segi apapun dalam memasuki 

dunia kerja dan memiliki daya saing tinggi dalam bekerja. Oleh karena itu, 

pendidikan kejuruan memiliki kurikulum dan proses pembelajaran yang 

berbeda dengan sekolah non kejuruan. Peserta didik yang menempuh 

sekolah kejuruan akan melaksanakan suatu program wajib yaitu Praktik 

Kerja Industri (PRAKERIN).  

Peraturan Menteri Perindustrian No. 03/M-IND/PER/1/2017 Pasal 

1 ayat 4 menjelaskan bahwa Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) 

merupakan salah satu program wajib pada kurikulum Sekolah Menengah 

Kejuruan yang intinya bertujuan untuk memberikan pelatihan serta 

pengalaman kepada peserta didik kejuruan agar memiliki keahlian. 

Adanya program kerja ini diharapkan memberikan manfaat kepada peserta 

didik agar peserta didik memiliki kesiapan kerja setelah lulus dari sekolah 

kejuruan. Pelaksanaan program ini berdasarkan Peraturan tersebut tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan 

Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri yang berbunyi 

bahwa Perusahaan industri harus memberikan fasilitas kepada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) baik untuk peserta didik maupun untuk guru.  

Syailla (2017) menjelaskan bahwa kesiapan kerja juga dipengaruhi 

oleh adanya motivasi kerja, sehingga  peserta didik Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) tidak hanya diberikan keahlian atau keterampilan melalui 

prakerin tetapi juga motivasi untuk bekerja agar memiliki minat untuk 

menekuni keahlian dan terjun ke dunia kerja dengan baik. Uno (2017: 1) 

menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu  hal yang mendorong 

seseorang untuk melalukan sesuatu yang dapat dipengaruhi baik dari 

dalam maupun dari luar. Kekuatan tersebut dapat mempengaruhi hasil 

kinerja seseorang baik secara positif maupun negatif tergantung pada 

situasi dan kondisinya. Sehingga, motivasi kerja merupakan kekuatan atau 

dorongan pada diri manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dengan 

harapan hasil yang maksimal. Hasil kerja yang maksimal merupakan salah 
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satu indikator bahwa seseorang tersebut telah memiliki kesiapan untuk 

bekerja. 

Kesiapan kerja para lulusan merupakan visi utama Sekolah 

Menengah Kejuruan (Sulistyarini, 2012). Halim, Jamilah, Rizal, Apri & 

La Ode (2019: 26) menjelaskan bahwa kesiapan kerja adalah keadaan 

seseorang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan yang ditandai 

dengan beberapa indikator kesiapan untuk melaksanakan pekerjaan dengan 

hasil yang maksimal. Adanya 2 faktor tersebut yakni praktek kerja industri 

(PRAKERIN) dan pemberian motivasi kerja diharapkan dapat 

memberikan kesiapan kerja untuk para lulusan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK).  

Namun, keberadaan SMK dalam mempersiapkan belum mencapai 

maksimal dalam mempersiapkan tenaga kerja. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik (2021), tingkat pengangguran terbuka berdasarkan 

pendidikan terakhir, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati 

posisi tertinggi sebagai penyumbang angka pengangguran dari tahun 2019-

2021. Selama 3 tahun berturut-turut angka pengangguran dengan 

pendidikan terakhir SMK yaitu sebesar 10,36% ; 13,55% dan 11,13%. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) belum tentu langsung dapat mengisi lowongan pekerjaan. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ketercapaian misi utama SMK yaitu 

menyiapkan peserta didik sebagai tenaga kerja belum maksimal. 

SMK Negeri 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah kejuruan 

negeri yang ada di Surakarta. Seperti pada yang tertuang dalam peraturan 

PERMENDIKBUD No. 50 tahun 2020 bahwa sekolah kejuruan memiliki 

misi utama yaitu menyiapkan peserta didik  sebagai calon tenaga kerja 

sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. SMK tersebut telah 

mendapatkan akreditasi A dan menjadi salah satu sekolah teladan di 

wilayah Surakarta. Salah satu poin yang menjadi indikator penilaian 

akreditasi sekolah kejuruan adalah hasil pembelajaran di SMK yang dapat 

dilihat dari lulusan yang bekerja. 
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Namun, berdasarkan Tracer Study (BKK, 2020) Lulusan Bisnis 

Daring dan Pemasaran yang diperoleh dari Bursa Kerja Khusus (BKK) 

SMK Negeri 1 Surakarta tahun 2015-2016 masih terdapat lulusan dengan 

keahlian bisnis daring pemasaran mendapatkan pekerjaan linier hanya 

sebesar 60,42% dan pada tahun 2016/2017 terdapat 72,88% yang 

mendapatkan pekerjaan linier sesuai keahliannya. Bahkan, data terbaru 

lulusan tahun 2019/2020 hanya 57,14% yang bekerja dari total 

keseluruhan alumni kompetensi Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP). 

Menurut Depdiknas dalam Cahyanti (2018) beberapa indikator pendidikan 

kejuruan dikatakan berhasil dalam menciptakan lulusan adalah lulusan dari 

pendidikan kejuruan memiliki pekerjaan sesuai dengan bidang 

keahliannya dan sebesar 75% lulusan pendidikan kejuruan terserap dalam 

dunia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa SMK Negeri 1 Surakarta belum 

mencapai target minimal dalam menciptakan lulusan terlihat belum 

memenuhinya dari salah satu poin indikator keberhasilan yaitu lulusan 

mendapat pekerjaan linier dan terserap di dunia kerja minimal 75%.  

Berdasarkan observasi sebelumnya informasi yang diperoleh dari 

Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum SMK Negeri 1 Surakarta bahwa 

peserta didik kompetensi Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) saat 

melaksanakan praktik kerja biasanya hanya di tempatkan di bagian kasir 

supermarket atau penjaga toko, kemudian hanya diberikan tugas untuk 

display produk. Hal ini berarti penempatan peserta didik dikatakan belum 

sesuai dengan keahlian kompetensinya. Selain itu, terdapat peserta didik 

yang kurang percaya diri dan tidak termotivasi dalam melaksanakan 

praktik kerja, sehingga motivasi melaksanakan praktik kerja masih kurang 

yang menyebabkan pelaksanaan praktik kerja kurang maksimal. Bahkan 

setelah lulus, sebagian peserta didik terutama pada keahlian Bisnis Daring 

dan Pemasaran mendapat pekerjaan yang belum sesuai dengan 

keahliannya seperti hanya menjadi karyawan toko atau buruh pabrik, 

sehingga teori yang telah diajarkan dan praktik yang telah dilakukan 

selama di sekolah belum bisa diaplikasikan secara maksimal di dunia 

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



 
 
 
 

5 
 

 
 

kerja. Sebagian peserta didik PRAKERIN terkadang hanya diterima dan 

dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan dengan tidak diberi arahan atau 

masukan, sehingga kemampuan peserta didik juga sulit untuk berkembang. 

Selain itu, pengaruh motivasi kerja juga memiliki peran besar terhadap 

kesiapan kerja. Peserta didik lulusan SMK Negeri 1 Surakarta kadang 

masih kebingungan dalam menentukan kerja setelah kelulusan. Hal ini 

mencerminkan bahwa kurangnya motivasi dalam memasuki dunia kerja 

juga menjadi salah satu penyebab munculnya masalah ketidaksiapan kerja 

peserta didik di sekolah. Data dan informasi yang diperoleh di atas 

mengindikasikan bahwa para lulusan di SMK Negeri 1 Surakarta dengan 

keahlian bisnis daring pemasaran belum sepenuhnya memiliki kesiapan 

terjun ke dunia kerja, baik bekerja dalam instansi, badan usaha, industri 

atau usaha mandiri.  

Datadiwa & Joko (2015) menjelaskan mengenai analisis faktor-

faktor penentu kesiapan kerja, bahwa faktor-faktor yang mampu 

mempengaruhi kesiapan kerja dibagi menjadi dua yaitu faktor pribadi dari 

dalam diri peserta didik (potensi diri, motivasi diri, penguasaan soft skill) 

dan faktor dari luar diri peserta didik (praktik kerja atau pelatihan kerja, 

lingkungan, informasi dunia kerja). Penelitian terdahulu menjelaskan 

bahwa sikap siap bekerja bergantung juga pada keterampilan yang dimiliki 

dan keterampilan yang dimiliki tersebut diperoleh dari efektivitas program  

praktik kerja industri (Dawaton, 2021). Sedangkan penelitian oleh  Halim, 

dkk. (2019) menjelaskan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi 

kesiapan kerja yakni praktik kerja industri dan motivasi kerja. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Khoiroh & Sucihatiningsih (2018) bahwa 

kesiapan kerja  dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa faktor seperti 

motivasi kerja dan pelaksanaan praktik kerja. Praktik kerja industri dan 

motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan kerja. Tiga 

penelitian terbaru tersebut, satu diantaranya dilakukan di luar negeri dan 

dua lainnya dilakukan di Indonesia tetapi di masa sebelum adanya sebuah 
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fenomena mendunia yaitu pandemi serta belum terjadi perubahan sistem 

mengenai program praktik kerja. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti kembali apakah praktik kerja dan motivasi kerja memiliki 

terhadap kesiapan kerja dengan judul “Pengaruh Praktik Kerja Industri dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Peserta Didik Kelas XI Bisnis 

Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1 Surakarta 2021/2022”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat 

diketahui bahwa identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Masih lemahnya kesiapan kerja para lulusan atau peserta didik kelas  

XI Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1 Surakarta. Hal ini 

dapat dilihat sebagian masih mendapatkan kerja atau bahkan tempat 

kerja yang belum sesuai dengan keahliannya. 

2. Belum optimalnya pelaksanaan praktik kerja industri yang diterapkan, 

sehingga tujuannya belum tercapai dengan baik. 

3. Masih lemahnya motivasi kerja yang dimiliki para lulusan atau peserta 

didik yang tercermin dalam data tracer study. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah, maka peneliti perlu 

membatasi masalah penelitan sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang dibahas pada penelitian ini yaitu difokuskan 

pada Pengaruh Praktik Kerja Industri dan Motivasi Kerja terhadap 

Kesiapan Kerja Peserta Didik Kelas XI Bisnis Daring dan Pemasaran 

SMK Negeri 1 Surakarta 2021/2022. 

2. Objek Penelitian 

Penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu Praktik Kerja  

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



 
 
 
 

7 
 

 
 

Industri (X1) dan Motivasi Kerja (X2) serta variabel Dependen yaitu 

Kesiapan Kerja (Y). 

3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Peserta didik kelas XI Bisnis 

Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1 Surakarta 2021/2022. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah yang telah 

dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja 

peserta didik kelas XI Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Negeri 1 

Surakarta tahun 2021/2022?  

2. Seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kesiapan kerja 

peserta didik kelas XI Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Negeri 1 

Surakarta tahun 2021/2022? 

3. Seberapa besar pengaruh praktik kerja industri dan motivasi kerja 

terhadap kesiapan kerja peserta didik kelas XI Bisnis Daring dan 

Pemasaran di SMK Negeri 1 Surakarta tahun 2021/2022? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diketahui bahwa 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh praktik kerja industri industri 

terhadap kesiapan kerja peserta didik kelas XI Bisnis Daring dan 

Pemasaran di SMK Negeri 1 Surakarta tahun 2021/2022. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kesiapan 

kerja peserta didik kelas XI Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK 

Negeri 1 Surakarta tahun 2021/2022. 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh praktik kerja industri dan 

motivasi kerja terhadap kesiapan kerja peserta didik kelas XI Keahlian 
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Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Negeri 1 Surakarta tahun 

2021/2022. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu 

manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat-manfaat 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca 

mengenai adanya pengaruh praktik kerja industri dan motivasi kerja 

terhadap kesiapan kerja para peserta didik di sekolah kejuruan serta 

dapat memberikan sumbangan informasi bagi penelitian yang akan 

datang, terutama penelitian dengan topik yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Digunakan sebagai saran dan masukan agar peserta didik dapat 

meningkatkan potensi dirinya melalui program praktik kerja industri 

dan meningkatkan motivasi dalam dirinya untuk memasuki dunia 

kerja. 

b. Bagi Guru 

Digunakan sebagai saran dan masukan agar guru dapat 

meningkatkan kualitas penerapan praktik kerja industri dan agar 

memberikan motivasi kepada peserta didik demi menumbuhkan 

kesiapan kerja. 

c. Bagi Sekolah 

Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 

kebijakan mengenai penerapan praktik kerja industri yang dilakukan 

 Sekolah untuk peserta didik untuk menumbuhkan kesiapan kerja. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan yang akan menjadi bekal di masa yang akan datang. 
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e. Bagi Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Penelitian ini juga dimungkinkan dapat memberikan manfaat 

kepada program studi pendidikan ekonomi, berhubung program 

studi pendidikan ekonomi memiliki wadah untuk menjadi tempat 

pelatihan kerja yaitu Mini Market Tania. Maka, penelitian ini dapat 

digunakan prodi sebagai salah satu bahan untuk dapat 

memaksimalkan fasilitas Mini Market Tania dengan menjalin mitra 

beberapa sekolah kejuruan agar timbul hubungan imbal balik dari 

kedua belah pihak. 
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