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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Data penelitian diperoleh dari pengurus BKK serta siswa Kelas XII SMK 

PGRI 1 Mejayan. Data variabel peran BKK diperoleh dari instrumen berupa 

angket, dengan model jawaban dengan skala likert. Instrumen diberikan masing-

masing kepada siswa sebanyak 45 eksemplar kepada siswa Kelas XII SMK 

PGRI 1 Mejayan yang menjadi sampel penelitian dan 5 eksemplar kepada 

pengurus BKK. 

Data hasil penelitian akan menyajikan tentang hasil pengumpulan data dari 

angket tertutup yang berupa mean (��), median (Me), modus (Mo), standar 

deviasi (SD) dari masing-masing variabel penelitian, histogram, persentase 

pencapaian, hasil wawancara serta berkas-berkas dokumentasi pada lampiran 

sebagai pendukungnya. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar peran BKK SMK PGRI 1 Mejayan dalam membantu 

menyalurkan siswa/lulusan sebagai upaya terwujudnya link and match antara 

sekolah dengan dunia industri serta mengetahui hambatan yang dihadapi oleh 

BKK serta upaya untuk mengatasinya.  

Data diperoleh dari pengurus BKK yang berjumlah 5 orang dan siswa Kelas 

XII yang berjumlah 45 siswa dengan menggunakan metode angket/kuesioner 

bersifat tertutup. Pernyataan pada angket berjumlah 18 butir untuk pengurus dan 

14 butir untuk siswa. Selain itu, untuk mencari informasi yang lebih mendalam 

peneliti melakukan wawancara terbuka terhadap ketua BKK. Tugas dan fungsi 

BKK serta ruang lingkup kegiatan BKK menjadi indikator acuan dalam 

menjalankan perannya dalam membantu menyalurkan lulusan ke dunia kerja. 

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai gambaran peran BKK, hambatan serta 

upaya mengatasinya adalah sebagai berikut: 
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1. Pemberi Layanan Informasi Kerja untuk Siswa 

a. Pengurus BKK 

Deskriptif data pemberi layanan informasi kerja untuk siswa berdasarkan 

angket dari pengurus BKK dengan jumlah pengurus (n) = 5 orang, nilai terendah 

= 13, nilai tertinggi = 15, mean (��) = 14,6 dan dengan standar deviasi sebesar = 

0,10. Kemudian untuk pembagian distribusi frekuensi dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pengurus BKK Indikator Pemberi Layanan    
      Informasi Kerja untuk Siswa  

Kelas Rentang Jumlah Persentase 

1 13,00 1 20,00% 

2 14,00 1 20,00% 

3 15,00 3 60,00% 

Jumlah 5 100,00% 
 

Untuk menunjukkan sebaran data pengurus BKK dalam indikator pemberi 

layanan informasi kerja untuk siswa dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Sebaran Data Pengurus BKK Indikator Pemberi Layanan Informasi 

Kerja untuk Siswa (Sumber: Hasil Penelitian) 
 

 Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 4 sebaran data pengurus BKK SMK 

PGRI 1 Mejayan terhadap pemberi layanan informasi kerja untuk siswa pada 

interval 13,00 sebanyak 1 orang (20%), 14,00 sebanyak 1 orang (20%) dan 
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interval 15,00 sebanyak 3 orang (60%). Kemudian dari hasil skor tersebut 

dikategorikan berdasarkan pada mean ideal dan SD ideal dengan rumus, mean 

ideal = ½ (skor tertinggi + skor terendah) dan SD ideal = 1/6 (skor tertinggi – skor 

terendah). Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil, 

 mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

    = ½ (16 + 4) 

    = 10,00 

 SD ideal  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

    = 1/6 (16 – 4) 

    = 2. 

 Kemudian setelah didapatkan hasil mean ideal dan SD ideal, menghitung 

pengkategorian data pengurus BKK indikator pemberi layanan informasi kerja 

untuk siswa menjadi empat kategori keterlaksanaan yaitu: terlaksana dengan 

sangat baik; terlaksana dengan baik; terlaksana dengan cukup baik; dan 

terlaksana dengan kurang baik. Menurut Djemari Mardapi (2008) rumus yang 

digunakan untuk mengkonversi skor pada skala empat yaitu, sebagai berikut. 

  Terlaksana dengan sangat baik X ˃ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan baik  Mi ≤ X ≤ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan cukup baik Mi – 1,5 (Sdi) ≤ X < Mi. 
  Terlaksana dengan kurang baik X < Mi – 1,5 (Sdi). 
 
Dari perhitungan dapat dikategorikan menjadi empat kelas seperti pada tabel 7. 

Tabel 7. Pengkategorian Data Pengurus BKK Indikator Pemberi Layanan    
      Informasi Kerja untuk Siswa  

No. Skor Jml Persentase Kategori 

1 X > 13,00 4 80,00% Terlaksana dengan sangat baik  

2 10,00 ≤ X ≤ 13,00 1 20,00% Terlaksana dengan baik  

3 7,00 ≤ X < 10,00 0 00,00% Terlaksana dengan cukup baik  

4 X < 7,00 0 00,00% Terlaksana dengan kurang baik  

Total 5 100,00% 
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Berdasarkan Tabel 7 dapat digambarkan pie chart sebaran data pengurus BKK 

terhadap pemberi layanan informasi kerja untuk siswa pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Pie Chart Sebaran Data Dengurus BKK terhadap Pemberi 
Layanan Informasi Kerja untuk Siswa (Sumber: Hasil Penelitian) 

  
Hasil dari Tabel 7 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa pada indikator 

pemberi layanan informasi kerja untuk siswa sebanyak 1 orang pengurus (20%) 

menyatakan terlaksana dengan baik, dan 4 orang pengurus (80%) menyatakan 

terlaksana dengan sangat baik. 

 Distribusi keterlaksanaan peran BKK sebagai pemberi layanan informasi 

kerja untuk siswa berdasarkan angket tertutup oleh pengurus BKK berada pada 

tingkat pencapaian sebesar 91,25% dengan standar deviasi 0,10. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan peran BKK sebagai pemberi layanan informasi 

kerja untuk siswa termasuk kategori terlaksana dengan sangat baik (91,25%).  

 
b. Siswa Kelas XII 

Deskriptif data pemberi layanan informasi kerja untuk siswa berdasarkan  

angket dari siswa dengan jumlah siswa (n) = 45 orang, nilai terendah = 12, nilai 

tertinggi = 16, mean (��) = 13,78 dan dengan standar deviasi sebesar = 0,20. 

Kemudian untuk pembagian kelas dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Distribusi Frekuensi Data Siswa Indikator Pemberi Layanan Informasi 
      Kerja untuk Siswa 

Kelas Rentang Jml Persentase 

1 12,00 14 31,11% 

2 13,00 7 15,56% 

3 14,00 6 13,33% 

4 15,00 11 24,44% 

5 16,00 7 15,56% 

Jumlah 45 100,00% 
 

Untuk menunjukkan sebaran data pengurus BKK dalam indikator pemberi 

layanan informasi kerja untuk siswa dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Sebaran Data Siswa Indikator Pemberi Layanan Informasi Kerja untuk 
Siswa (Sumber: Hasil Penelitian) 

 
Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 6 sebaran data siswa Kelas XII SMK PGRI 1 

Mejayan terhadap pemberi layanan informasi kerja untuk siswa pada interval 

12,00 sebanyak 14 siswa (31,11%), interval 13,00 sebanyak 7 siswa (15,56%), 

interval 14,00 sebanyak 6 siswa (13,33%), interval 15,00 sebanyak 11 siswa 

(24,44%) dan interval 16,00 sebanyak 7 siswa (15,56%). 

 Kemudian dari hasil skor tersebut dikategorikan berdasarkan pada mean 

ideal dan SD ideal dengan rumus, mean ideal = ½ (skor tertinggi + skor 
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terendah) dan SD ideal = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah). Berdasarkan rumus 

tersebut diperoleh hasil, 

 mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

    = ½ (16 + 4) 

    = 10,00 

 SD ideal  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

    = 1/6 (16 – 4) 

    = 2. 

 Kemudian setelah didapatkan hasil mean ideal dan SD ideal, menghitung 

pengkategorian data siswa indikator pemberi layanan informasi kerja untuk siswa 

menjadi empat kategori keterlaksanaan yaitu: terlaksana dengan sangat baik; 

terlaksana dengan baik; terlaksana dengan cukup baik; dan terlaksana dengan 

kurang baik. Menurut Djemari Mardapi (2008) rumus yang digunakan untuk 

mengkonversi skor pada skala empat yaitu, sebagai berikut. 

  Terlaksana dengan sangat baik X ˃ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan baik  Mi ≤ X ≤ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan cukup baik Mi – 1,5 (Sdi) ≤ X < Mi. 
  Terlaksana dengan kurang baik X < Mi – 1,5 (Sdi). 
 
Dari perhitungan dapat dikategorikan menjadi empat kelas seperti pada Tabel 9. 

Tabel 9. Pengkategorian Data Siswa Indikator Pemberi Layanan Informasi Kerja 
untuk Siswa 

No. Skor Jml Persentase Kategori 
1 X > 13,00 24 53,33% Terlaksana dengan sangat baik  
2 10,00 ≤ X ≤ 13,00 21 46,67% Terlaksana dengan baik  

3 7,00 ≤ X < 10,00 0 00,00% Terlaksana dengan cukup baik  
4 X < 7,00 0 00,00% Terlaksana dengan kurang baik  

Total 45 100,00% 
Berdasarkan Tabel 15 dapat digambarkan pie chart sebaran data pengurus BKK 

terhadap pemberi layanan informasi kerja untuk siswa pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Pie Chart Sebaran Data Siswa terhadap Pemberi Layanan 
Informasi Kerja untuk Siswa (Sumber: Hasil Penelitian) 

  
Hasil dari Tabel 9 dan Gambar 7 menunjukkan bahwa pada indikator 

pemberi layanan informasi kerja untuk siswa sebanyak 24 siswa (53,33%) 

menyatakan terlaksana dengan sangat baik dan sebanyak 21 siswa (46,67%) 

menyatakan terlaksana dengan baik. 

 Distribusi keterlaksanaan peran BKK sebagai pemberi layanan informasi  

kerja untuk siswa berdasarkan angket tertutup oleh siswa Kelas XII berada pada 

tingkat pencapaian sebesar 86,11% dengan standar deviasi 0,12. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan peran BKK sebagai pemberi layanan informasi 

kerja untuk siswa termasuk kategori terlaksana dengan sangat baik (86,11%). 

 
c. Rekap data pemberi layanan kerja untuk siswa 

 Pemberi layanan kerja untuk siswa terdiri dari sub indikator pemberian 

bimbingan karir kepada siswa, penyelenggaraan penyuluhan kerja untuk siswa 

dan pemberian pelatihan keahlian kepada siswa. BKK  memberikan  bimbingan  

karir  untuk  mengarahkan  para siswa dalam hal karir setelah mereka lulus. BKK 

melakukan bimbingan karir kepada siswa per-individu. Pak Hartomo selaku ketua  
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BKK menyatakan: 

“bimbingan karir dan penyuluhan kerja ada, sedangkan pelatihan 

keahlian ada. Kalau bimbingan karir biasanya dilakukan antar personal 

BKK dengan siswa di ruang BKK, sedangkan penyuluhan kerja biasanya 

diadakan di aula setahun sekali dengan mendatangkan pihak dari 

Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang dihadiri oleh siswa kelas XII”.  

 
 Berdasarkan pernyataan yang dipaparkan tersebut, BKK melakukan 

bimbingan karir dan mengadakan penyuluhan kerja untuk siswa. Bimbingan karir 

diberikan secara personal di ruang BKK, sedangkan penyuluhan kerja diadakan 

satu kali dalam satu tahun ajaran kepada seluruh siswa secara bersamaan di 

aula sekolah. Kegiatan penyuluhan kerja bekerjasama dengan pihak Depnaker 

dan Dinsosnakertrans dalam memberikan materi tentang dunia kerja kepada 

siswa. Pelatihan keahlian biasanya berupa pemberian pelatihan khusus kepada 

siswa mengenai suatu keahlian atau keterampilan untuk menambah keahlian 

dan keterampilan dari para siswa. 

 Hasil rekap data peran BKK dalam pemberian layanan informasi kerja 

untuk siswa berdasarkan angket tertutup oleh pengurus BKK dan siswa Kelas XII 

berada pada tingkat pencapaian sebesar 88,06% dengan standar deviasi 0,03. 

Hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi kerja untuk siswa yang 

dilaksanakan BKK SMK PGRI 1 Mejayan termasuk kategori terlaksana dengan 

sangat baik (88,06%). Hasil deskriptif data peran BKK SMK PGRI 1 Mejayan 

sebagai pemberi layanan infomasi kerja untuk siswa dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Deskriptif Pemberi Layanan Informasi Kerja Untuk Siswa 

No. Pernyataan 
Rekap Kumulatif 

Rerata % Pengurus 
BKK Siswa 

1 
BKK mendata seluruh siswa 
sebagai pencari kerja 

3,60 3,60 3,60 90,00% 

2 
BKK melayani pendaftaran 
siswa sebagai pencari kerja 

3,80 3,51 3,66 91,39% 

3 BKK mencarikan lowongan 3,60 3,16 3,38 84,44% 
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No. Pernyataan 
Rekap Kumulatif 

Rerata % Pengurus 
BKK Siswa 

pekerjaan yang sesuai dengan 
kompetensi keahlian siswa 

4 
BKK memberikan informasi 
mengenai tahap-tahap 
penyaluran kerja kepada siswa 

3,40 3,51 3,46 86,39% 

Rerata 3,60 3,44 3,52 88,06% 

Persentase 90,00% 86,11%     

Terendah 3,40 3,16 3,38 0,84 

Tertinggi 3,80 3,60 3,66 0,91 

Modus 3,60 3,51     

Median 3,60 3,51 3,53 0,88 

Standr Deviasi 0,16 0,20 0,13 0,03 
 
 
2. Pembekalan Kerja Untuk Siswa 

a. Pengurus BKK 

Deskriptif data pembekalan kerja untuk siswa berdasarkan angket dari 

pengurus BKK dengan jumlah pengurus (n) = 5 orang, nilai terendah = 9, nilai 

tertinggi = 10, mean (��) = 9,80 dan dengan standar deviasi sebesar = 0,61. 

Kemudian untuk pembagian kelas dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Pengurus BKK Indikator Pembekalan Kerja untuk 
        Siswa 

Kelas Rentang Jumlah Persentase 

1 9,00 1 20,00% 

2 10,00 3 60,00% 

3 11,00 1 20,00% 

Jumlah 5 100,00% 
 

Untuk menunjukkan sebaran data pengurus BKK dalam indikator pembekalan 

kerja untuk siswa dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Sebaran Data Pengurus BKK Indikator Pembekalan Kerja untuk 
Siswa (Sumber: Hasil Penelitian) 

 
Berdasarkan Tabel 11 dan Gambar 8 sebaran data pengurus BKK SMK PGRI 1 

Mejayan terhadap pembekalan kerja untuk siswa pada interval 9,00 sebanyak 1 

orang (20%), interval 10,00 sebanyak 3 orang (60%) dan interval 11,00 sebanyak 

1 orang (20%). Kemudian dari hasil skor tersebut dikategorikan berdasarkan 

pada mean ideal dan SD ideal dengan rumus, mean ideal = ½ (skor tertinggi + 

skor terendah) dan SD ideal = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah). Berdasarkan 

rumus tersebut diperoleh hasil, 

 mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

    = ½ (12 + 3) 

    = 7,50 

 SD ideal  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

    = 1/6 (12 – 3) 

    = 1,50. 

 Kemudian setelah didapatkan hasil mean ideal dan SD ideal, menghitung 

pengkategorian data pengurus BKK indikator pembekalan kerja untuk siswa 
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menjadi empat kategori keterlaksanaan yaitu: terlaksana dengan sangat baik; 

terlaksana dengan baik; terlaksana dengan cukup baik; dan terlaksana dengan 

kurang baik. Menurut Djemari Mardapi (2008) rumus yang digunakan untuk 

mengkonversi skor pada skala empat yaitu, sebagai berikut. 

  Terlaksana dengan sangat baik X ˃ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan baik  Mi ≤ X ≤ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan cukup baik Mi – 1,5 (Sdi) ≤ X < Mi. 
  Terlaksana dengan kurang baik X < Mi – 1,5 (Sdi). 
 
Dari perhitungan dapat dikategorikan menjadi empat kelas seperti pada Tabel 

12. 

Tabel 12. Pengkategorian Data Pengurus BKK Indikator Pembekalan Kerja untuk 
        Siswa 

No. Skor Jml Persentase Kategori 

1 X > 9,75 3 60,00% Terlaksana dengan sangat baik  

2 7,50 ≤ X ≤ 9,75 2 40,00% Terlaksana dengan baik  

3 5,25 ≤ X < 7,50 0 00,00% Terlaksana dengan cukup baik  

4 X < 5,25 0 0,00% Terlaksana dengan kurang baik  

Total 5 100,00% 
 
Berdasarkan Tabel 12 dapat digambarkan pie chart sebaran data pengurus BKK 

terhadap pembekalan kerja untuk siswa pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Pie Chart Sebaran Data Pengurus BKK Terhadap Pembekalan Kerja 
untuk Siswa (Sumber: Hasil Penelitian) 
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Hasil dari Tabel 12 dan Gambar 9 menunjukkan bahwa pada indikator 

pembekalan kerja untuk siswa sebanyak 3 orang pengurus (60%) menyatakan 

terlaksana dengan sangat baik, dan 2 orang pengurus menyatakan terlaksana 

dengan baik (40%). Distribusi keterlaksanaan peran BKK sebagai pembekalan 

kerja untuk siswa berdasarkan angket tertutup oleh pengurus BKK berada pada 

tingkat pencapaian sebesar 81,67% dengan standar deviasi 0,61. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembekalan kerja untuk siswa yang dilaksanakan BKK 

termasuk kategori terlaksana dengan sangat baik (81,67%).  

 
b. Siswa Kelas XII 

Deskriptif data pembekalan kerja untuk siswa berdasarkan angket dari 

siswa dengan jumlah siswa (n) = 45 orang, nilai terendah = 7, nilai tertinggi = 12, 

mean (��) = 9,62 dan dengan standar deviasi sebesar = 0,19. Kemudian untuk 

pembagian kelas dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Siswa Indikator Pembekalan Kerja untuk Siswa 

Kelas Rentang Jml Persentase 

1 7,00 2 4,44% 

2 8,00 5 11,11% 

3 9,00 15 33,33% 

4 10,00 11 24,44% 

5 11,00 10 22,22% 

6 12,00 2 4,44% 

Jumlah 45 100,00% 
 
Untuk menunjukkan sebaran data pengurus BKK dalam indikator pembekalan 

kerja untuk siswa dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Sebaran Data Siswa Indikator Pembekalan Kerja untuk Siswa 
(Sumber: Hasil Penelitian) 

 
 Berdasarkan Tabel 13 dan Gambar 10 sebaran data siswa Kelas XII SMK 

PGRI 1 Mejayan terhadap pembekalan kerja untuk siswa pada interval 7,00 

sebanyak 2 siswa (4,44%), interval 8,00 sebanyak 5 siswa (11,11%), interval 

9,00 sebanyak 15 siswa (33,33%), interval 10,00 sebanyak 11 siswa (24,44%), 

interval 11,00 sebanyak 10 siswa (22,22%) dan interval 12,00 sebanyak 2 siswa 

(4,44%). 

 Kemudian dari hasil skor tersebut dikategorikan berdasarkan pada mean 

ideal dan SD ideal dengan rumus, mean ideal = ½ (skor tertinggi + skor 

terendah) dan SD ideal = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah). Berdasarkan rumus 

tersebut diperoleh hasil, 

 mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

    = ½ (12 + 3) 

    = 7,50 

 SD ideal  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

    = 1/6 (12 – 3) 

    = 1,50. 
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 Kemudian setelah didapatkan hasil mean ideal dan SD ideal, menghitung 

pengkategorian data siswa indikator pembekalan kerja untuk siswa menjadi 

empat kategori keterlaksanaan yaitu: terlaksana dengan sangat baik; terlaksana 

dengan baik; terlaksana dengan cukup baik; dan terlaksana dengan kurang baik. 

Menurut Djemari Mardapi (2008) rumus yang digunakan untuk mengkonversi 

skor pada skala empat yaitu, sebagai berikut. 

  Terlaksana dengan sangat baik X ˃ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan baik  Mi ≤ X ≤ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan cukup baik Mi – 1,5 (Sdi) ≤ X < Mi. 
  Terlaksana dengan kurang baik X < Mi – 1,5 (Sdi). 
 
Dari perhitungan dapat dikategorikan menjadi empat kelas seperti pada Tabel 

14. 

Tabel 14. Pengkategorian Data Siswa Indikator Pembekalan Kerja untuk Siswa 

No. Skor Jml Persentase Kategori 

1 X > 9,75 23 51,11% Terlaksana dengan sangat baik  

2 7,50 ≤ X ≤ 9,75 20 44,44% Terlaksana dengan baik  

3 5,25 ≤ X < 7,50 2 4,44% Terlaksana dengan cukup baik  

4 X < 5,25 0 0,00% Terlaksana dengan kurang baik  

Total 45 100,00% 
 
Berdasarkan Tabel 14 dapat digambarkan pie chart sebaran data pengurus BKK 

terhadap pembekalan kerja untuk pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Pie Chart Sebaran Data Siswa terhadap Pembekalan Kerja untuk 
Siswa (Sumber: Hasil Penelitian) 

 
Hasil dari Tabel 17 dan Gambar 15 menunjukkan bahwa pada indikator 

pembekalan kerja untuk siswa sebanyak 23 siswa (51,11%) menyatakan 

terlaksana dengan sangat baik, sebanyak 20 siswa (44,44%) menyatakan 

terlaksana dengan baik, sebanyak 2 siswa (4,44%) menyatakan terlaksana 

dengan cukup baik. Distribusi keterlaksanaan peran BKK dalam pembekalan 

kerja untuk siswa berdasarkan angket tertutup oleh siswa Kelas XII berada pada 

tingkat pencapaian sebesar 80,19% dengan standar deviasi 0,19. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan peran BKK dalam pembekalan kerja untuk 

siswa termasuk kategori terlaksana dengan sangat baik (80,19%). 

 
c. Rekap data pembekalan kerja untuk siswa 

 Pembekalan kerja untuk siswa terdiri dari sub indikator pemberian 

bimbingan karir kepada siswa, penyelenggaraan penyuluhan kerja untuk siswa 

dan pemberian pelatihan keahlian kepada siswa. BKK  memberikan  bimbingan  

karir  untuk  mengarahkan  para siswa dalam hal karir setelah mereka lulus. BKK 

Terlaksana 
dengan sangat 

baik 
51%

Terlaksana 
dengan baik 

45%

Terlaksana 
dengan cukup 

baik 
4%

Terlaksana 
dengan 

kurang baik 
0%



 
54 

 

melakukan bimbingan karir kepada siswa per-individu. Pak Hartomo selaku ketua 

BKK menyatakan: 

“bimbingan karir dan penyuluhan kerja ada, sedangkan pelatihan 

keahlian ada. Kalau bimbingan karir biasanya dilakukan antar personal 

BKK dengan siswa di ruang BKK, sedangkan penyuluhan kerja biasanya 

diadakan di aula setahun sekali dengan mendatangkan pihak dari 

Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang dihadiri oleh siswa kelas XII”.  

 
 Berdasarkan pernyataan yang dipaparkan tersebut, BKK melakukan 

bimbingan karir dan mengadakan penyuluhan kerja untuk siswa. Bimbingan karir 

diberikan secara personal di ruang BKK, sedangkan penyuluhan kerja diadakan 

satu kali dalam satu tahun ajaran kepada seluruh siswa secara bersamaan di 

aula sekolah. Kegiatan penyuluhan kerja bekerjasama dengan pihak Depnaker 

dan Dinsosnakertrans dalam memberikan materi tentang dunia kerja kepada 

siswa. Pelatihan keahlian biasanya berupa pemberian pelatihan khusus kepada 

siswa mengenai suatu keahlian atau keterampilan untuk menambah keahlian 

dan keterampilan dari para siswa. 

 Hasil rekap data peran BKK dalam memberikan pembekalan kerja untuk 

siswa berdasarkan angket tertutup oleh pengurus BKK dan siswa Kelas XII 

berada pada tingkat pencapaian sebesar 81,76% dengan standar deviasi 0,09. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembekalan kerja untuk siswa yang dilaksanakan 

BKK SMK PGRI 1 Mejayan termasuk kategori terlaksana dengan sangat baik 

(81,76%). Hasil deskriptif data peran BKK SMK PGRI 1 Mejayan dalam 

pembekalan kerja untuk siswa dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Deskriptif Pembekalan Kerja Untuk Siswa 

No. Pertanyaan 
Rekap Kumulatif 

Rerata  % Pengurus 
BKK 

Siswa 

1 
BKK mengadakan bimbingan 
karir kepada siswa/calon 
lulusan 

3,80 3,40 3,60 90,00% 



 
55 

 

No. Pertanyaan 
Rekap Kumulatif 

Rerata  % Pengurus 
BKK 

Siswa 

2 
BKK mengadakan 
penyuluhan kerja kepada 
siswa/calon lulusan 

3,60 3,02 3,31 82,78% 

3 
BKK mengadakan pelatihan 
keahlian kepada siswa/calon 
lulusan 

2,60 3,20 2,90 72,50% 

Rerata 3,33 3,21 3,27 81,76%  

Persentase Sekolah 83,33% 80,19%   

Terendah 2,60 3,02 2,90 0,73 

Tertinggi 3,80 3,40 3,60 0,90 

Modus         

Median 3,60 3,20 3,31 0,83 

Std 0,64 0,19 0,35 0,09 
 

 
3. Melakukan Hubungan Kerjasama dengan Instansi Terkait 

a. Pengurus BKK 

Deskriptif data indikator melakukan hubungan kerjasama dengan instansi 

terkait berdasarkan angket dari pengurus BKK dengan jumlah pengurus (n) = 5 

orang, nilai terendah = 17, nilai tertinggi = 19, mean (��) = 17,80 dan dengan 

standar deviasi sebesar = 0,17. Kemudian untuk pembagian kelas dapat dilihat 

pada Tabel 16. 

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Pengurus BKK Indikator Melakukan Hubungan 
        Kerjasama dengan Instansi Terkait 

Kelas Rentang Jumlah Persentase 

1 17,00 2 40,00% 

2 18,00 2 40,00% 

3 19,00 1 20,00% 

Jumlah 5 100,00% 
 

Untuk menunjukkan sebaran data pengurus BKK dalam indikator melakukan 

hubungan kerjasama dengan instansi terkait dapat dilihat pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Sebaran Data Pengurus BKK Indikator Melakukan Hubungan 
Kerjasama dengan Instansi Terkait (Sumber: Hasil Penelitian) 

 
Berdasarkan Tabel 16 dan Gambar 13 sebaran data pengurus BKK SMK PGRI 1 

Mejayan terhada hubungan kerjasama dengan instansi terkait pada interval 

17,00  sebanyak 2 orang (40%), 18,00 sebanyak 2 orang (40%), dan interval 

19,00 sebanyak 1 orang (20%). Kemudian dari hasil skor tersebut dikategorikan 

berdasarkan pada mean ideal dan SD ideal dengan rumus, mean ideal =  ½ 

(skor tertinggi + skor terendah) dan SD ideal = 1/6 (skor tertinggi – skor  

terendah). Berdasarkan rumrus tersebut diperoleh hasil, 

 mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

    = ½ (20 + 5) 

    = 12,50 

 SD ideal  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

    = 1/6 (20 – 5) 

    = 2,50. 

 Kemudian setelah didapatkan hasil mean ideal dan SD ideal, menghitung 

pengkategorian data pengurus BKK indikator melakukan hubungan kerjasama 

dengan instansi terkait menjadi empat kategori keterlaksanaan yaitu: terlaksana 
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dengan sangat baik; terlaksana dengan baik; terlaksana dengan cukup baik; dan 

terlaksana dengan kurang baik. Menurut Djemari Mardapi (2008) rumus yang 

digunakan untuk mengkonversi skor pada skala empat yaitu, sebagai berikut. 

  Terlaksana dengan sangat baik X ˃ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan baik  Mi ≤ X ≤ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan cukup baik Mi – 1,5 (Sdi) ≤ X < Mi. 
  Terlaksana dengan kurang baik X < Mi – 1,5 (Sdi). 
 
Dari perhitungan dapat dikategorikan menjadi empat kelas seperti pada Tabel 

17.  

Tabel 17. Pengkategorian Data Pengurus BKK Indikator Melakukan Hubungan 
        Kerjasama dengan Instansi Terkait 

No. Skor Jml Persentase Kategori 

1 X > 18,50 2 40,00% Terlaksana dengan sangat baik  

2 18,00 ≤ X ≤ 18,50 3 60,00% Terlaksana dengan baik  

3 17,50 ≤ X < 18,00 0 0,00% Terlaksana dengan cukup baik  

4 X < 17,50 0 0,00% Terlaksana dengan kurang baik  

Total 5 100,00% 
 
Berdasarkan Tabel 17 dapat digambarkan pie chart sebaran data pengurus BKK 

terhadap hubungan kerja dengan instansi terkait pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Pie Chart Sebaran Data Pengurus BKK terhadap Hubungan Kerja 
dengan Instansi Terkait (Sumber: Hasil Penelitian) 

Terlaksana 
dengan sangat 
baik ; 60,00%

Terlaksana 
dengan baik ; 

40,00%

Terlaksana 
dengan cukup 
baik ; 0,00%

Terlaksana 
dengan kurang 

baik ; 0,00%



 
58 

 

 Hasil dari Tabel 17 dan Gambar 13 menunjukkan bahwa pada indikator 

melakukan hubungan kerjasama dengan instansi terkait sebanyak 2 orang 

pengurus (40%) menyatakan terlaksana dengan sangat baik, dan 3 orang 

pengurus (20%) menyatakan terlaksana dengan baik. 

 Distribusi keterlaksanaan peran BKK dalam melakukan hubungan 

kerjasama dengan instansi terkait untuk siswa berdasarkan angket tertutup oleh 

pengurus BKK berada pada tingkat pencapaian sebesar 89,00% dengan standar 

deviasi 0,17. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerjasama dengan instansi 

terkait yang dilaksanakan BKK termasuk kategori terlaksana dengan sangat baik 

(89,00%). 

 
b. Siswa Kelas XII 

Deskriptif data melakukan hubungan kerjasama dengan instansi terkait  

berdasarkan angket dari siswa dengan jumlah siswa (n) = 45 orang, nilai 

terendah= 6, nilai tertinggi = 8, mean (��) = 7,18 dan dengan standar deviasi 

sebesar = 0,05. Kemudian untuk pembagian kelas dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Siswa Indikator Melakukan Hubungan Kerjasama 
        dengan Instansi Terkait 

Kelas Rentang Jml Persentase 

1 6,00 8 17,78% 

2 7,00 21 46,67% 

3 8,00 16 35,56% 

Jumlah 45 100,00% 
 

Untuk menunjukkan sebaran data pengurus BKK dalam indikator melakukan 

hubungan kerjasama dengan instansi terkait dapat dilihat pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Sebaran Data Siswa Indikator Hubungan Kerjasama dengan Instansi 
Terkait (Sumber: Hasil Penelitian) 

 
Berdasarkan Tabel 18 dan Gambar 14 sebaran data siswa Kelas XII SMK PGRI 

1 Mejayan terhadap melakukan hubungan kerjasama dengan instansi terkait 

pada interval 6,00 sebanyak 8 siswa (17,78%), interval 7,00 sebanyak 21 siswa 

(46,67%) dan interval 8,00 sebanyak 16 siswa (35,56%). 

 Kemudian dari hasil skor tersebut dikategorikan berdasarkan pada mean 

ideal dan SD ideal dengan rumus, mean ideal = ½ (skor tertinggi + skor 

terendah) dan SD ideal = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah). Berdasarkan rumus 

tersebut diperoleh hasil, 

 mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

    = ½ (8 + 2) 

    = 5,00 

 SD ideal  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

    = 1/6 (8 – 2) 

    = 1,00. 
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 Kemudian setelah didapatkan hasil mean ideal dan SD ideal, menghitung 

pengkategorian data siswa indikator hubungan kerjasama dengan instansi terkait 

menjadi empat kategori keterlaksanaan yaitu: terlaksana dengan sangat baik; 

terlaksana dengan baik; terlaksana dengan cukup baik; dan terlaksana dengan 

kurang baik. Menurut Djemari Mardapi (2008) rumus yang digunakan untuk 

mengkonversi skor pada skala empat yaitu, sebagai berikut. 

  Terlaksana dengan sangat baik X ˃ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan baik  Mi ≤ X ≤ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan cukup baik Mi – 1,5 (Sdi) ≤ X < Mi. 
  Terlaksana dengan kurang baik X < Mi – 1,5 (Sdi). 
 
Dari perhitungan dapat dikategorikan menjadi empat kelas seperti pada Tabel 

19. 

Tabel 19. Pengkategorian Data Siswa Indikator Melakukan Hubungan Kerjasama 
dengan Instansi Terkait 

No. Skor Jml Persentase Kategori 

1 X > 6,50 37 82,22% Terlaksana dengan sangat baik  

2 5,00 ≤ X ≤ 6,50 8 17,78% Terlaksana dengan baik  

3 3,50 ≤ X < 5,00 0 0,00% Terlaksana dengan cukup baik  

4 X < 3,50 0 0,00% Terlaksana dengan kurang baik  

Total 45 100,00% 
 

Berdasarkan Tabel 19 dapat digambarkan pie chart sebaran data pengurus BKK 

terhadap hubungan kerjasama dengan instansi terkait pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Pie Chart Sebaran Data Siswa terhadap Hubungan Kerjasama 
dengan Instansi Terkait (Sumber: Hasil Penelitian) 

  

 Hasil dari Tabel 19 dan Gambar 15 menunjukkan bahwa pada indikator 

hubungan kerjasama dengan instansi terkait sebanyak 37 siswa (82,22%) 

menyatakan terlaksana dengan sangat baikcdan sebanyak 8 siswa (17,78%) 

menyatakan terlaksana dengan kurang baik. 

 Distribusi keterlaksanaan peran BKK melakukan hubungan kerjasama 

dengan instansi terkait berdasarkan angket tertutup oleh siswa Kelas XII berada 

pada tingkat pencapaian sebesar 89,72% dengan standar deviasi 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan peran BKK sebagai pemberi layanan informasi 

kerja untuk siswa termasuk kategori terlaksana dengan sangat baik (89,72%). 

 
c. Rekap data hubungan kerjasama dengan instansi terkait 

 Indikator hubungan kerjasama dengan instansi terkait terdiri dari sub 

indikator hubungan kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja, hubungan  
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kerjasama dengn DU/DI dan hubungan kerjasama dengan JPTKI.  

 BKK melakukan hubungan kerjasama dengan Depnaker dalam hal 

mendapat atau mencari informasi lowongan kerja, serta memberikan penyuluhan 

kerja bersama pihak Dinsosnakertrans. Selain itu, BKK juga bekerjasama dengan 

DU/DI dalam mendapatkan informasi lowongan kerja, melaksanakan rekrutmen 

siswa sebagai tenaga kerja, serta dalam membantu menyalurkan siswa/lulusan 

ke dunia kerja. BKK juga bekerjasama dengan PJTKI dalam mendapatkan 

informasi lowongan pekerjaan untuk siswa/lulusan. BKK mendapat bimbingan 

dari Depnaker minimal satu kali dalam setahun. Bapak Hartomo menyatakan, 

“Yaa, Depnaker datang ke sekolah minimal satu kali dalam setahun, sekaligus 

untuk memberi bimbingan ke BKK dan memberi penyuluhan kerja kepada 

siswa/calon lulusan”. BKK melaporkan pertanggungjawabannya per tiga bulan. 

BKK SMK PGRI 1 Mejayan setiap tahun melaporkanya pertanggungjawabannya, 

yaitu setiap tiga bulan sekali. 

 Hasil rekap data peran BKK dalam menjalin hubungan kerjasama dengan 

instansi-instansi terkait berdasarkan angket tertutup oleh pengurus BKK dan 

siswa Kelas XII berada pada tingkat pencapaian sebesar 81,76% dengan 

standar deviasi 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerjasama dengan 

instansi terkait yang dilaksanakan BKK SMK PGRI 1 Mejayan termasuk kategori 

terlaksana dengan sangat baik (81,76%). Hasil deskriptif data peran BKK SMK 

PGRI 1 Mejayan dalam menjalin kerjasama dengan instansi terkait dapat dilihat 

pada Tabel 20. 
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Tabel 20. Deskriptif Hubungan Kerjasama dengan Instansi-Instansi Terkait 

No. Pertanyaan 
Rekap Kumulatif 

Rerata % Pengurus 
BKK Siswa 

1 

BKK menjalin kerjasama 
dengan Departemen Tenaga 
Kerja dalam mendapatkan 
informasi lowongan pekerjaan 

3,40  - 3,40 85,00% 

 
2 

BKK menjalin kerjasama 
dengan Departemen Tenaga 
Kerja  dalam memberikan 
bimbingan karir kepada siswa 

3,80  - 3,80 95,00% 

3 

BKK menjalin kerjasama 
dengan DU/DI dalam 
mendapatkan informasi 
lowongan pekerjaan 

3,40 3,56 3,48 86,94% 

4 

BKK menjalin kerjasama 
dengan DU/DI dalam 
menyalurkan lulusannya 
sebagai calon tenaga kerja 

3,60 3,62 3,61 90,28% 

5 

BKK menjalin kerjasama 
dengan Perusahaan Jasa 
Tenaga Kerja Indonesia 
(PJTKI) dalam mendapat 
informasi lowongan pekerjaan 

3,60  - 3,60 90,00% 

Rerata 3,56 3,59 3,58 89,36% 
Persentase 89,00% 89,72%   

Terendah 3,40 3,56 3,40 0,85 
Tertinggi 3,80 3,62 3,80 0,95 

Modus 3,40       
Median 3,60 3,59 3,60 0,90 

Standar deviasi 0,17 0,05 0,15 0,04 
 

4. Penyaluran Lulusan 

a. Pengurus BKK 

Deskriptif data indikator penyaluran lulusan berdasarkan angket dari 

pengurus BKK dengan jumlah pengurus (n) = 5 orang, nilai terendah = 21, nilai 

tertinggi = 23, mean (��) = 21,60 dan dengan standar deviasi sebesar = 0,18. 

Kemudian untuk pembagian kelas dapat dilihat pada Tabel 21. 

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Pengurus BKK Indikator Penyaluran Lulusan 

Kelas Rentang Jumlah Persentase 

1 21,00 2 40,00% 

2 22,00 1 20,00% 
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Kelas Rentang Jumlah Persentase 

3 23,00 2 40,00% 

Jumlah 5 100,00% 
 

Untuk menunjukkan sebaran data pengurus BKK dalam indikator penyaluran 

lulusan dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

Gambar 16. Sebaran Data Pengurus BKK Indikator Penyaluran Lulusan 
(Sumber: Hasil Penelitian) 

 
 Berdasarkan Tabel 21 dan Gambar 16 sebaran data pengurus BKK SMK 

PGRI 1 Mejayan terhadap penyaluran lulusan pada interval 21,00 sebanyak 2 

orang (40%), 21,00 sebanyak 1 orang (20%) dan interval 23,00 sebanyak 2 

orang (40%). Kemudian dari hasil skor tersebut dikategorikan berdasarkan pada 

mean ideal dan SD ideal dengan rumus, mean ideal =  ½ (skor tertinggi + skor 

terendah) dan SD ideal = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah). Berdasarkan 

rumrus tersebut diperoleh hasil, 

 mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

    = ½ (24 + 6) 

    = 15,00 
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 SD ideal  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

    = 1/6 (24 – 6) 

    = 3,00. 

 Kemudian setelah didapatkan hasil mean ideal dan SD ideal, menghitung 

pengkategorian data pengurus BKK indikator penyaluran lulusan menjadi empat 

kategori keterlaksanaan yaitu: terlaksana dengan sangat baik; terlaksana dengan 

baik; terlaksana dengan cukup baik; dan terlaksana dengan kurang baik. 

Menurut Djemari Mardapi (2008) rumus yang digunakan untuk mengkonversi 

skor pada skala empat yaitu, sebagai berikut. 

  Terlaksana dengan sangat baik X ˃ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan baik  Mi ≤ X ≤ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan cukup baik Mi – 1,5 (Sdi) ≤ X < Mi. 
  Terlaksana dengan kurang baik X < Mi – 1,5 (Sdi). 
 
Dari perhitungan dapat dikategorikan menjadi empat kelas seperti pada Tabel 

22. 

Tabel 22. Pengkategorian Data Pengurus BKK Indikator Penyaluran Lulusan 

No. Skor Jml Persentase Kategori 

1 X > 19,50 4 80,00% Terlaksana dengan sangat baik  

2 15,00 ≤ X ≤ 19,50 1 20,00% Terlaksana dengan baik  

3 10,50 ≤ X < 15,00 0 0,00% Terlaksana dengan cukup baik  

4 X < 10,50 0 0,00% Terlaksana dengan kurang baik  

Total 5 100,00% 
 

Berdasarkan Tabel 22 dapat digambarkan pie chart sebaran data pengurus BKK 

terhadap penyaluran lulusan pada Gambar 17. 



 
66 

 

 

Gambar 17. Pie Chart Sebaran Data Pengurus BKK terhadap Penyaluran 
Lulusan (Sumber: Hasil Penelitian) 

  
 Hasil dari Tabel 22 dan Gambar 17 menunjukkan bahwa pada indikator 

penyaluran lulusan sebanyak 4 orang pengurus (00%) menyatakan terlaksana 

dengan sangat baik, dan 1 orang pengurus (20%) menyatakan terlaksana 

dengan baik. Distribusi keterlaksanaan peran BKK sebagai penyalur lulusan 

berdasarkan angket tertutup oleh pengurus BKK berada pada nilai tingkat 

pencapaian sebesar 91,67% dengan standar deviasi 0,18. Hal ini menunjukkan 

bahwa penyaluran lulusan yang dilaksanakan BKK termasuk kategori terlaksana 

dengan sangat baik (91,67%). 

 
b. Siswa Kelas XII 

Deskriptif data penyaluran lulusan berdasarkan angket dari siswa dengan 

jumlah siswa (n) = 45 orang, nilai terendah= 13, nilai tertinggi = 19, mean (��) =  

16,42 dan dengan standar deviasi sebesar = 0,18. Kemudian untuk pembagian 

kelas dapat dilihat pada Tabel 23. 
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Tabel 23. Distribusi Frekuensi Siswa Indikator Penyaluran Lulusan 

Kelas Rentang Jml Persentase 

1 13,00 1 2,22% 

2 14,00 6 13,33% 

3 15,00 5 11,11% 

4 16,00 9 20,00% 

5 17,00 11 24,44% 

6 18,00 11 24,44% 

7 19,00 2 4,44% 

Jumlah 45 100,00% 
 

Untuk menunjukkan sebaran data pengurus BKK dalam indikator melakukan 

hubungan kerjasama dengan instansi terkait dapat dilihat pada Gambar 18. 

 

Gambar 18. Sebaran Data Siswa Indikator Penyaluran Lulusan 
(Sumber: Hasil Penelitian) 

 Berdasarkan Tabel 23 dan Gambar 18 sebaran data siswa Kelas XII SMK 

PGRI 1 Mejayan terhadap penyaluran siswa pada interval 13,00 sebanyak 1 

siswa (2,22%), interval 14,00 sebanyak 6 siswa (13,33%), interval 15,00 

sebanyak 5 siswa (11,11%), interval 16,00 sebanyak 9 siswa (20,00%), interval 

17,00 sebanyak 11 siswa (24,44%), interval 18,00 sebanyak 11 siswa (24,44%), 

dan interval 19,00 sebanyak 2 siswa (4,44%). 
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 Kemudian dari hasil skor tersebut dikategorikan berdasarkan pada mean 

ideal dan SD ideal dengan rumus, mean ideal = ½ (skor tertinggi + skor 

terendah) dan SD ideal = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah). Berdasarkan rumus 

tersebut diperoleh hasil, 

 mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

    = ½ (20 + 5) 

    = 12,50 

 SD ideal  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

    = 1/6 (20 – 5) 

    = 2,50. 

 Kemudian setelah didapatkan hasil mean ideal dan SD ideal, menghitung 

pengkategorian data siswa indikator penyaluran lulusan menjadi empat kategori 

keterlaksanaan yaitu: terlaksana dengan sangat baik; terlaksana dengan baik; 

terlaksana dengan cukup baik; dan terlaksana dengan kurang baik. Menurut 

Djemari Mardapi (2008) rumus yang digunakan untuk mengkonversi skor pada 

skala empat yaitu, sebagai berikut. 

  Terlaksana dengan sangat baik X ˃ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan baik  Mi ≤ X ≤ Mi + 1,5 (Sdi). 
  Terlaksana dengan cukup baik Mi – 1,5 (Sdi) ≤ X < Mi. 
  Terlaksana dengan kurang baik X < Mi – 1,5 (Sdi). 
 
Dari perhitungan dapat dikategorikan menjadi empat kelas seperti pada Tabel 

24. 

Tabel 24. Pengkategorian Data Siswa Indikator Penyaluran Lulusan 

No. Skor Jml Persentase Kategori 

1 X > 16,25 33 73,33% Terlaksana dengan sangat baik  

2 12,50 ≤ X ≤ 16,25 12 26,67% Terlaksana dengan baik  

3 8,75 ≤ X < 12,50 0 0,00% Terlaksana dengan cukup baik  

4 X < 8,75 0 0,00% Terlaksana dengan kurang baik  

Total 45 100,00% 
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Berdasarkan Tabel 21 dapat digambarkan pie chart sebaran data pengurus BKK 

terhadap penyaluran lulusan pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Pie Chart Sebaran Data Siswa Terhadap Penyaluran Lulusan 
(Sumber: Hasil Penelitian) 

 Hasil dari Tabel 21 dan Gambar 19 menunjukkan bahwa pada indikator 

penyaluran lulusan sebanyak 33 siswa (73,33%) menyatakan terlaksana dengan 

sangat baik dan sebanyak 12 siswa (26,67%) menyatakan terlaksana dengan 

baik. Distribusi keterlaksanaan peran BKK sebagai pemberi layanan informasi 

kerja untuk siswa berdasarkan angket tertutup oleh siswa Kelas XII berada pada 

tingkat pencapaian sebesar 82,11% dengan standar deviasi 0,18. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan peran BKK sebagai penyalur lulusan termasuk 

kategori terlaksana dengan sangat baik (82,11%). 
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c. Rekap data penyaluran lulusan 

 Indikator penyaluran lulusan terdiri dari sub indikator seleksi tenaga kerja, 

pelaksanaan penyaluran tenaga kerja, pameran bursa kerja/job fair dan 

penelusuran lulusan. BKK merekrut dan menawarkan kepada siswa ketika ada 

informasi lowongan kerja yang didapatkan BKK. Siswa/lulusan yang berminat 

langsung dibantu disalurkan ke DU/DI untuk ditindaklanjuti oleh DU/DI tersebut. 

BKK membantu menyalurkan siswa/lulusan melalui beberapa proses, pengurus 

BKK mengatakan bahwa proses penyaluran kerja siswa/lulusan yaitu: (1) BKK 

mendaftar dan mendata siswa sebagai pencari kerja, terutama untuk siswa yang 

berencana bekerja setelah lulus; (2) BKK mendapat informasi lowongan kerja 

dan kebutuhan kerja untuk siswa; (3) BKK melakukan penawaran kesempatan 

kerja kepada siswa/lulusan; (4) Siswa/lulusan melakukan konfirmasi atas tawaran 

kerja oleh BKK; (5) BKK menghubungi DU/DI untuk memberikan data mengenai 

calon tenaga kerja; (6) DU/DI menindaklanjuti dengan menghubungi siswa; (7) 

DU/DI ataupun siswa melakukan konfirmasi atas diterimanya di dunia kerja; dan 

(8) BKK melakukan konfirmasi ulang sebagai bentuk verifikasi pengiriman tenaga 

kerja. BKK memberi informasi kepada lulusan tentang adanya blangko 

penelusuran lulusan yang harus diisi lulusan. Pak Hartomo memaparkan, 

“penelusuran lulusan dilakukan BKK dengan menginformasikan adanya 
blangko penelusuran lulusan yang kemudian dibagikan lulusan, 
walaupun terkadang sulit karena biasanya siswa tidak mengembalikan 
ke sekolah/BKK. Selain itu, dengan mengubungi siswa melalui 
telepon/sms, ataupun bertanya ke lulusan-lulusan lainnya”. 
 

Selain  dengan  blangko  penelusuran  lulusan,  BKK  juga  menelusuri lulusan 

dengan mencari informasi ke lulusan-lulusan lainnya, karena biasanya tidak 

semua blangko penelusuran lulusan terisi dan dikembalikan ke BKK. 

 Hasil rekap data peran BKK dalam mpenyaluran lulusan berdasarkan 

angket tertutup oleh pengurus BKK dan siswa Kelas XII berada pada tingkat 
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pencapaian sebesar 86,89% dengan standar deviasi 0,09. Hal ini menunjukkan 

bahwa penyaluran lulusan yang dilaksanakan BKK SMK PGRI 1 Mejayan 

termasuk kategori terlaksana dengan sangat baik (81,76%). Hasil deskriptif data 

peran BKK SMK PGRI 1 Mejayan dalam penyaluran lulusan dapat dilihat pada 

Tabel 25. 

Tabel 25. Deskriptif Penyaluran Lulusan 

No. Pertanyaan 
Rekap Kumulatif 

Rerata % Pengurus 
BKK Siswa 

1 
BKK melakukan kegiatan 
seleksi untuk siswa sebagai 
pencari kerja 

3,80 3,42 3,61 90,28% 

2 

BKK membantu menyalurkan 
siswa/lulusan sebagai  tenaga  
kerja  ke  DU/DI  yang  sesuai 
dengan kompetensi keahlian 
siswa 

3,60 3,09 3,34 83,61% 

3 
BKK melakukan verifikasi 
sebagai tindak lanjut penyaluran 
siswa sebagai tenaga kerja 

3,40   3,40 85,00% 

4 
BKK  mengadakan  pameran  
bursa  kerja  (job fair) untuk 
siswa/calon lulusan 

3,60 3,22 3,41 85,28% 

5 

BKK melakukan penelusuran 
lulusan untuk mengikuti 
perkembangan lulusannya di 
dunia kerja 

3,80 3,18 3,49 87,22% 

6 
BKK membentuk organisasi 
ikatan alumni lulusan 

3,80 3,51 3,66 91,39% 

Rerata 3,67 3,28 3,49 86,89%  

Persentase 91,67% 82,11%   
 Terendah 3,40 3,09 3,34 0,84 

Tertinggi 3,80 3,51 3,66 0,91 

Modus 3,80       

Median 3,70 3,22 3,45 0,86 

Standar deviasi 0,16 0,18 0,12 0,03 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Peran BKK SMK PGRI 1 Mejayan 

 Hasil persentase keseluruhan peran BKK SMK PGRI 1 Mejayan sebagai  
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upaya terwujudnya link and match antara sekolah dengan dunia industri dapat 

dilihat pada Tabel 26. 

Tabel 26. Persentase Peran BKK Keseluruhan 

No Indikator 
Data Persentase (%) 

Persentase (%) Pengurus 
BKK 

Siswa 

1 
Pemberi layanan 
informasi kerja untuk 
Siswa 

90,00 86,11 88,06 

2 
Pembekalan kerja untuk 
Siswa 

83,33 80,19 81,76 

3 
Melakukan hubungan 
kerjasama dengan 
instansi terkait 

89,00 89,72 89,36 

4 Penyaluran lulusan 91,67 82,11 86,89 

 
86,52 

Kategori 
Terlaksana dengan 

sangat baik 
 

Berdasarkan Tabel 26 mengenai persentase peran BKK dalam membantu 

penyaluran lulusan sebagai upaya terwujudwan link and match antara sekolah 

dengan dunia industri, dapat dilihat bahwa persentase peran BKK pada indikator 

pencari dan pemberi layanan informasi kerja kepada siswa sebesar 88,06%, 

persentase peran BKK pada indikator pembekalan kerja untuk siswa sebesar 

81,76%, persentase peran BKK pada indikator hubungan kerjasama dengan 

instansi terkait sebesar 89,36% serta persentase pada indikator penyaluran 

lulusan sebesar 86,89%. Secara keseluruhan, rata-rata persentase peran BKK 

SMK PGRI 1 Mejayan sebesar 86,52% yang termasuk dalam kategori terlaksana 

dengan sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, BKK SMK PGRI 1 

Mejayan dapat dikatakan sangat berperan dalam membantu menyalurkan 

siswa/lulusan ke dunia kerja dengan persentase sebesar 86,52%. Hal ini relevan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Jarok Kulut (2014) yang melaksanakan 

penelitian kinerja BKK dalam penempatan kerja calon lulusan Jurusan Teknik 

Bangunan di SMK Negeri 3 Yogyakarta bahwasannya kinerja BKK dalam 
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penyediaan peluang kerja masuk kategori tinggi, terbukti 22 orang (51,16%) 

mengatakan kinerja BKK tinggi dan 21 orang (48,84%) mengatakan kinerja BKK 

sangat tinggi. Relevan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Hasyimi 

yang melaksanakan penelitian peran BKK dalam menyiapkan kompetensi 

lulusan, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja, serta penelusuran lulusan di 

SMK N 2 Yogyakarta dengan hasil bahwa, peran BKK dalam penyaluran dan 

penempatan kerja termasuk dalam kategori baik dengan skor rata-rata 98. Akan 

tetapi, kurang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirul Hidayati 

yang melaksanakan penelitian peran BKK di SMK Negeri bidang keahlian 

pariwisata se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan hasil peran BKK di 

SMK Negeri bidang keahlian pariwisata se-DIY dalam kategori baik dengan 

pencapaian persentasi tingkat peran sebesar 75%.  

Peranan BKK SMK PGRI 1 Mejayan dalam membantu menyalurkan 

siswa/lulusan sebagai upaya mewujudkan link and match antara sekolah dengan 

dunia industri meliputi, sebagai berikut. 

a. Memberikan pelayanan informasi kerja untuk siswa 

 Salah satu proses awal yang dilakukan BKK dalam proses membantu 

menyalurkan siswa/lulusan, yaitu melakukan pendaftaran dan pendataan siswa 

sebagai pencari kerja dengan cara mendaftar siswa yang berencana atau 

berminat bekerja setelah lulus yang selanjutnya didata sebagai pencari kerja. Hal 

ini diketahui dengan menyebarkan blangko rencana siswa setelah lulus yang 

berisi pilihan bekerja, melanjutkan studi, dan menikah. BKK mendaftar seluruh 

siswa yang ingin bekerja untuk selanjutnya didata sebagai pencari kerja. 

 BKK juga mendata lowongan pekerjaan untuk siswa dengan cara mencari 

informasi lowongan kerja atau ketika mendapatkan informasi lowongan pekerjaan 

dari para DU/DI yang menghubungi sekolah baik datang langsung, melalui surat 
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ataupun telepon. Biasanya BKK juga mendapatkan informasi lowongan 

pekerjaan dari brosur-brosur yang diberikan oleh pihak DU/DI. BKK memberikan 

informasi kepada siswa mengenai ketenagakerjaan, yaitu berupa lowongan 

kerja, persyaratan kerja, kesempatan kerja, rekrutmen tenaga kerja dan jumlah 

kebutuhan tenaga kerja. BKK memberikan informasi-informasi tersebut melalui 

berbagai cara, yaitu menyampaikannya di kelas, melalui telepon atau sms 

kepada siswa/lulusan, menempel di papan pengumuman dan memanggil 

siswa/lulusan ke ruang BKK. Selain itu, BKK juga memberi layanan bagi siswa 

yang berkunjung ke ruang BKK untuk mencari informasi ketenagakerjaan. 

b. Pembekalan kerja untuk siswa 

 BKK melakukan pembinaan dan pembekalan kerja untuk siswa berupa  

memberikan bimbingan karir dan penyuluhan kerja. BKK memberikan bimbingan 

karir kepada siswa baik secara personal maupun secara bersama-sama. 

Bimbingan karir merupakan pengarahan dari BKK kepada siswa mengenai 

karirnya. Siswa diarahkan untuk meniti karir sesuai dengan keinginan maupun 

bakat dan minatnya. BKK juga memberikan penyuluhan kerja untuk siswa guna 

sosialisasi tentang dunia kerja. Penyuluhan kerja biasanya diselenggarakan satu 

kali dalam satu tahun ajaran dan bekerjasama dengan Depnaker serta 

Dinsosnakertrans. Penyuluhan kerja berisi penyampaian materi mengenai 

bimbingan karir dan pengenalan dunia kerja sebagai bekal untuk siswa agar siap 

terjun ke dunia kerja.  

 Pelatihan keahlian dilaksanakan bersamaan dengan waktu siswa 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada saat Kelas 

XI. BKK hanya bekerjasama dengan industri yang bersedia memberikan 

pelatihan secara khusus yang dimentori oleh ahli dari industri tersebut sehingga 

siswa tidak hanya sekedar PKL namun juga mendapatkan uang transport atau 
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honor dari industri tersebut. Selain itu, dari pihak industri juga menyaring siswa 

berprestasi yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga waktu siswa terpilih 

lulus sudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di industri tersebut. 

c. Hubungan kerjasama dengan instansi terkait 

 BKK melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

menjalankan perannya. Pihak-pihak tersebut, yaitu Departemen Tenaga Kerja 

(Depnaker), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), 

Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), serta Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI). BKK melakukan hubungan kerjasama dalam mencari dan 

mendapatkan informasi lowongan kerja, memberikan bimbingan karir dan 

penyuluhan kerja, melaporkan laporan pertanggungjawaban, merekrut siswa 

sebagai calon tenaga kerja, dan tentunya dalam membantu penyaluran 

siswa/lulusan ke dunia kerja. 

d. Penyaluran lulusan  

 BKK merekrut siswa/lulusan dengan cara menawarkan kesempatan kerja 

kepada siswa yang sekiranya berminat dan memiliki kompetensi yang memenuhi 

persyaratan kerja. Setelah melakukan penawaran kesempatan kerja, BKK 

mendata siswa/lulusan yang bersedia mengisi lowongan kerja tersebut. BKK 

menghubungi pihak DU/DI dan menyerahkan data siswa/lulusan yang dapat 

disediakan oleh BKK sebagai bentuk penyaluran kerja ke dunia kerja. Pihak 

DU/DI kemudian menghubungi siswa/lulusan yang diberikan oleh BKK dan 

menindaklanjuti perekrutan calon tenaga kerja tersebut. Seleksi calon tenaga 

kerja jika perlu dilakukan secara mandiri oleh DU/DI tanpa bekerjasama dengan 

sekolah. Setelah BKK merekrut siswa/lulusan sebagai calon tenaga kerja, BKK 

menghubungi pihak instansi terkait sebagai perantara dalam menyalurkan   
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siswa/lulusan ke dunia kerja. Penyaluran kerja siswa/lulusan berakhir setelah 

diterimanya lulusan sebagai tenaga kerja di suatu perusahaan atau DU/DI 

dengan adanya konfirmasi dari salah satu pihak sebagai bentuk verifikasi 

penyaluran kerja melalui surat atau telepon. Dapat dikatakan bahwa dalam hal 

rekrutmen dan penyaluran kerja, BKK hanya sekedar menyediakan siswa/lulusan 

sebagai calon tenaga kerja dan sebagai perantara antara siswa/lulusan dengan 

DU/DI dalam membantu menyalurkan ke dunia kerja. 

 BKK SMK PGRI 1 Mejayan menyelenggarakan pameran bursa kerja atau 

job fair. Hal ini didukung karena tergolong sudah banyak DU/DI yang mengajak 

bekerjasama dengan BKK dalam mengadakan bursa. Selama ini BKK 

menginformasikan adanya pameran bursa kerja atau job fair kepada siswa yang 

diadakan oleh sekolah. BKK melakukan penelusuran lulusan dengan cara 

menginformasikan dan membagikan formulir penelusuran lulusan kepada lulusan 

yang baru saja menyelesaikan studinya. Selain itu, BKK juga melakukan 

penelusuran lulusan dengan bertanya kepada lulusan-lulusan lainnya tentang 

keberadaan dan kabar dari lulusan yang sulit dihubungi. BKK melakukan 

penelusuran lulusan guna mengetahui keberadaan dan kondisi lulusannya 

setelah lulus khususnya dalam hal pekerjaan, serta untuk mencari informasi 

tambahan mengenai lowongan kerja. Dalam penyaluran lulusan, petugas 

penjaringan dan komunikasi alumni sangat berperan penting. 

2. Hambatan BKK SMK PGRI 1 Mejayan 

Hambatan-hambatan yang dihadapi BKK SMK PGRI 1 Mejayan ketika 

menjalankan perannya dalam membantu menyalurkan lulusan ke dunia kerja 

sebagai upaya terwujudnya link and match antara sekolah dengan dunia industri 

meliputi, sebagai berikut. 

 



 
77 

 

a. Pengurus BKK 

 Hambatan yang dihadapi BKK dalam hal kepengurusan yaitu, sumber daya 

yang ada dirasa kurang dalam menjalankan tugas dan fungsi BKK serta 

kurangnya tanggung jawab pengurus dalam menjalankan tugasnya karena para 

pengurus mempunyai jabatan/ tanggung jawab lain di luar kepengurusan BKK. 

b. Fasilitas 

 Fasilitas juga merupakan hambatan yang dihadapi BKK hingga saat ini 

karena sarana dan prasarana belum begitu memadai. contohnya belum 

tersedianya ruangan khusus untuk BKK, serta terbatasnya fasilitas lainnya 

seperti meja, kursi, telepon, rak penyimpanan dokumen, dan lain-lain sehingga 

mengganggu kelancaran hubungan antar pengurus. Ruangan menjadi satu 

dengan ruangan BK. 

c. Ruang lingkup kegiatan 

 BKK juga mengahadapi hambatan dalam ruang lingkup kegiatan, antara  

lain: (1) tidak adanya alokasi dana khusus untuk BKK; (2) BKK terkadang juga 

mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran lulusan karena formulir 

penelusuran lulusan tidak diisi tertib oleh siswa dan siswa sulit dihubungi; (3) 

BKK juga mengalami kesulitan dalam membuat laporan ke Depnaker karena 

sedikitnya waktu yang dimiliki para pengurus; (4) kesulitan dalam menyalurkan 

siswa/lulusan ke DU/DI karena adanya persaingan tenaga kerja terkait dengan 

kompetensi keahlian siswa/lulusan; dan (5) kendala dari orang tua lulusan terkait 

tingkat perekonomian serta ada yang tidak memperbolehkan anaknya untuk 

bekerja di luar daerah. 

3. Upaya Mengatasi Hambatan BKK SMK PGRI 1 Mejayan 

 Upaya dan strategi yang dilaksanakan BKK SMK PGRI 1 Mejayan untuk  
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mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam menjalankan perannya, 

yaitu, sebagai berikut. 

1) Untuk mengatasi sumber daya pengurus BKK yang dirasa kurang serta 

banyaknya tanggung jawab yang dipegang sehingga terkadang 

pengurus kurang lancar, maka Ketua BKK membagikan tugas ke setiap 

bagian struktur organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Selain itu, setiap pengurus juga saling membantu dalam menjalankan 

program kerja dan berusaha berkoordinasi dengan sebaik mungkin 

walaupun tidak bekerja pada satu ruangan. 

2) Untuk mengatasi fasilitas yang dirasa belum memadai, BKK berusaha 

memaksimalkan fasilitas yang ada. Terkait dengan ruangan yang 

menjadi satu dengan ruang BK, BKK mengatur penggunaan ruangan. 

3) Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang berkaitan dengan ruang 

lingkup kegiatan BKK juga melakukan berbagai upaya. Ketika BKK 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi lowongan kerja, BKK 

berusaha aktif mencari informasi ke DU/DI melalui telepon. BKK sering 

melakukan penawaran dan berusaha selalu menjalin hubungan baik 

dengan pihak-pihak terkait dalam membantu menyaurkan siswa/lulusan. 

BKK menghimbau siswa/lulusan untuk kursus atau mengikuti pelatihan 

keahlian di luar sekolah, dan berusaha mencarikan syarat-syarat 

pekerjaan yang dapat disesuaikan dengan kompetensi siswa/lulusan. 

Mengambil biaya sekolah yang lain. Berusaha berkoordinasi dengan 

sebaik mungkin antara pengurus satu dengan yang lainnya dan 

memaksimalkan fasilitas yang ada (karena pengurus berbeda-beda 

ruangan biasanya menggunakan telepon yang tersedia untuk 

berkoordinasi ketika butuh). BKK hanya sekedar menginfokan saja untuk 
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lowongan di luar daerah, atau menginfokan lowongan kerja lain yang 

satu daerah jika ada serta tetap saling berkoordinasi satu sama lain 

untuk menginfokan hal-hal yang penting. BKK melakukan pendekatan-

pendekatan ke pihak DU/DI agar mendapatkan prioritas untuk mengatasi 

banyaknya persaingan tenaga kerja dari sekolah-sekolah lain, serta 

menghimbau siswa/lulusan untuk mengikuti pelatihan keahlian di luar 

sekolah agar mempunyai kompetensi yang berkualitas sehingga dapat 

bersaing dengan calon tenaga kerja yang lain. Upaya untuk mengatasi 

kesulitan dalam menelusuri lulusan, BKK aktif mencari informasi 

keberadaan lulusan khususnya dalam hal dunia kerja dengan bertanya 

kepada lulusan-lulusan lain ketika ada yang berkunjung ke BKK sekolah, 

selain itu berusaha menghubungi melalui telepon ataupun sms. Tidak 

adanya alokasi dana khusus untuk kegiatan BKK diatasi dengan 

menggunakan dana lain-lain sekolah dengan laporan penggunaan yaitu 

untuk kegiatan BKK. 

 


