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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Nasional Berbah, dengan subjek 

penelitian adalah kelas XII Teknik Pemesinan B yang berjumlah 26 siswa. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Praktik Kerja Lapangan (X), 

sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesiapan Kerja (Y). 

Data penelitian diperoleh dari perhitungan skor yang diperoleh melalui angket 

yang disebarkan pada siswa. Gambaran karakteristik dari variabel-variabel 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif, 

yang disajikan melalui harga Mean (rata-rata skor), harga Median (nilai tengah 

setelah data diurutkan), harga Modus (skor yang sering muncul), harga 

simpangan baku (standar deviasi) dan distribusi frekuensi dari masing-masing 

variabel. Perhitungan statistik deskriptif data dilakukan menggunakan program 

komputer SPSS versi 25.0 for windows. Skor dan deskripsi frekuensi data 

secara rinci pada masing-masing variabel dapat dilihat pada uraian berikut ini. 

1. Hasil Penelitian Praktik Kerja Lapangan 

Pernyataan pada instrumen variabel PKL berjumlah 16 butir. Pernyataan 

variabel PKL terdiri dari 3 (tiga) indikator dan masing-masing indikator terdiri 

4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) pernyataan. Skala sikap yang digunakan 

untuk mengukur jawaban subyek adalah skala Likert dengan 4 (empat) 

alternatif pilihan. Jawaban, Skor 1 (satu) untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 



53 
 

(STS), skor 2 (dua) untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 (tiga) untuk 

jawaban Setuju (S), dan skor 4 (empat) untuk jawaban Sangat Setuju (SS). 

Berdasarkan perhitungan data penelitian terhadap 26 siswa diperoleh skor 

minimun 42, skor maksimal 62 sedangkan rentang skor sebesar 20 dan skor 

idealnya 64. Perhitungan statistik menggunakan program komputer SPSS versi 

25.0 for windows diperoleh Mean (M) sebesar 52.88,  Median (Me) sebesar 

52.50, Modus (Mo) sebesar 51.00, dan Simpangan Baku sebesar 3.62.  

Distribusi frekuensi PKL dapat dilihat dibawah ini. 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi PKL 

No. Skor 

Nilai 

Frekuensi 

Siswa 

Frekuensi 

Relatif (%) 

Frekuensi 

Kumulatif 

1. 46 1 3.8 3.8 

2. 47 1 3.8 7.7 

3. 48 1 3.8 11.5 

4. 49 1 3.8 15.4 

5. 50 1 3,8 19.2 

6. 51 4 15.4 34.6 

7. 52 4 15.4 50.0 

8. 53 2 7.7 57.7 

9. 54 4 15.4 73.1 

10. 55 3 11.5 84.6 

11. 57 1 3.8 88.5 

12. 58 1 3.8 92.3 

13. 59 1 3.8 96.2 

14. 62 1 3.8 100.0 

Total 26 100,0  
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Berdasarkan Tabel 7 dapat dibuat diagram batang seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Distribusi Frekuensi PKL 

Berdasarkan Tabel 7 dan hasil perhitungan kemudian dicari kategori PKL 

masing-masing siswa yaitu dengan mengalikan hasil bagi skor riil setiap siswa 

dan skor ideal dengan seratus persen kemudian dikonversi dengan pedoman 

kriteria pencapaian.  Hasil PKL masing-masing siswa dapat dilihat pada Tabel 

8. 

Tabel 8. Kategori Praktik Kerja Lapangan 

Skala Presentase Frekuensi Presentase (%) Keterangan 

81%-100% 17 65.4% Sangat Tinggi 

61%-80% 9 34.6% Tinggi 

41%-60% - - Cukup 

21%-40% - - Rendah 

0%-20% - - Sangat Rendah 
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Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui praktik kerja lapangan untuk kategori 

sangat tinggi ada 17 siswa (65.4%), kategori tinggi berjumlah 9 siswa (34.6%), 

kategori cukup berjumlah 0 siswa (0%), kategori rendah berjumlah 0 siswa 

(0%), dan kategori sangat rendah berjumlah 0 siswa (0%). 

Menentukan kesiapan seluruh siswa kelas XII Teknik Pemesinan B 

ditinjau dari setelah melaksanakan praktik kerja lapangan adalah dengan 

mengalikan hasil bagi skor riil seluruh siswa dan skor ideal seluruh siswa 

dengan seratus persen kemudian dikonversi dengan pedoman kriteria 

pencapaian. Data yang diperoleh setelah penelitian yaitu skor riilnya seluruh 

siswa adalah 1375 dan skor idealnya adalah 1664, setelah itu dimasukan rumus 

tingkat pencapaian sebagai berikut: 

Tingkat Pencapaian = (1375 : 1664) x 100% = 82.6%  

Setelah dikonversi dengan nilai persen pencapaian dapat diambil 

kesimpulan bahwa kesiapan siswa kelas XII Teknik Pemesinan B setelah 

melaksanakan praktik kerja lapangan dikategorikan sangat tinggi, karena nilai 

tingkat pencapaian sebesar 82.6% berada kategori sangat tinggi yaitu antara 

interval 81% - 100%.  

Terdapat sebuah 3 indikator  PKL antara lain adalah kesesuaian 

penempatan dengan bidang studi siswa dengan total 4 butir pernyataan, 

kesesuaian materi pelajaran dengan PKL dengan total 5 butir pernyataan, dan 

monitoring oleh pembimbing dengan total 7 butir pernyataan.  Secara rinci 

hasil penelitian tiap indikator sebagai berikut. 
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a. Kesesuaian Penempatan dengan Bidang Studi Siswa 

Keseuaian penempatan dengan bidang studi siswa terdapat 4 butir 

pernyataan antara lain (1) kegiatan yang dilakukan di tempat PKL sudah 

sesuai dengan kompetensi keahlian yang saya miliki. (2) fasilitas praktik 

yang saya gunakan selama PKL mendukung kinerja siswa. (3) fasilitas 

praktik tersedian cukup lengkap saat PKL, dan (4) fasilitas praktik yang 

saya gunakan selama PKL sangat baik, sehingga membantu siswa dalam 

bekerja. Berikut merupakan hasil persentase indikator kesesuaian 

penempatan dengan bidang studi siswa: 

Tabel 9. Indikator Kesesuaian Penempatan Bidang Studi Siswa 

No 
Indikator Kesesuaian Penempatan dengan 

Bidang Studi Siswa 

Persentase 

(%) 

1. 

Kegiatan yang dilakukan di tempat PKL sudah 

sesuai dengan kompetensi keahlian yang saya 

miliki. 

84,61% 

2. 
Fasilitas praktik yang saya gunakan selama 

PKL mendukung kinerja siswa. 
80,76% 

3. 
Fasilitas praktik tersedian cukup lengkap saat 

PKL 
75,96% 

4. 

Fasilitas praktik yang saya gunakan selama 

PKL sangat baik, sehingga membantu siswa 

dalam bekerja. 

78,84% 

Rerata 80,04% 

 

Berdasarkan deskripsi data di atas baik dilihat dari responden maupun 

rerata persentasenya dapat disimpulkan bahwa Kesesuaian Penempatan 

dengan Bidang Studi Siswa termasuk kategori Tinggi (61%-80%) yaitu 

sebesar 80.44%. 
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 Secara rinci dapat dilihat hasil tiap butir pernyataan indikator keseuaian 

penempatan dengan bidang studi siswa sebagai berikut. 

1) Kegiatan yang Dilakukan di Tempat PKL Sudah Sesuai dengan Kompetensi 

Keahlian yang siswa miliki 

Data hasil dari butir penyataan kegiatan yang dilakukan siswa di tempat 

PKL dengan kompetensi keahlian siswa dapat disimpulkan dalam diagram 

batang seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Kegiatan Siswa di Tempat PKL Dengan Keahlian Siswa 

  

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 2, maka dapat disimpulkan 

bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju dan setuju 

sebanyak 24 responden, sebanyak 2 responden menyatakan kategori tidak 

setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari 

hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir penyataan kegiatan yang 

dilakukan di tempat PKL sudah sesuai dengan kompetensi keahlian yang 

siswa miliki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi 
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dengan skor maksimal dikali serutus persen (88:104 x 100% = 84.6%), 

maka didapatkan hasil 84.6% termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%). 

2) Fasilitas Praktik Selama PKL Mendukung Kinerja Siswa 

Data hasil dari butir penyataan fasilitas praktik selama PKL mendukung 

kinerja siswa dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 

3. 

 

Gambar 3. Fasilitas PKL Mendukung Kinerja Siswa  
 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 2, maka dapat disimpulkan 

bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju sebanyak 8 

responden, sebanyak 16 responden menyatakan kategori setuju, sebanyak 2 

responden menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa butir pernyataan fasilitas praktik selama PKL sudah 

mendukung kinerja siswa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh 

responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen (84:104 x 

100% = 80.7%), maka didapatkan hasil 80.7% termasuk kategori tinggi 

(61%-80%). 
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3) Fasilitas Praktik Tersedia Cukup Lengkap Selama PKL 

Data hasil dari butir penyataan fasilitas praktik tersedia cukup lengkap 

selama PKL dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 

4. 

 

Gambar 4. Fasilitas Praktik Tersedia Cukup Lengkap Selama PKL 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 4, maka dapat disimpulkan 

bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju sebanyak 6 

responden, sebanyak 15 responden menyatakan kategori setuju, sebanyak 5 

responden menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa butir penyataan fasilitas praktik sudah tersedia cukup 

lengkap selama berjalannya PKL. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 

seluruh responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen 

(79:104 x 100% = 75.9%), maka didapatkan hasil 75.9% termasuk kategori 

tinggi (61%-80%). 
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4) Fasilitas Praktik yang Siswa Gunakan Selama PKL Sudah Sangat Baik 

Data hasil dari butir penyataan fasilitas praktik yang siswa gunakan selama 

PKL sudah sangat baik dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti 

Gambar 5. 

 

Gambar 5. Fasilitas Praktik Yang Siswa Gunakan Selama PKL 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 5, maka dapat disimpulkan 

bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju sebanyak 7 

responden, sebanyak 17 responden menyatakan kategori setuju, dan 

sebanyak 1 responden menyatakan kategori tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir penyataan 

penyataan fasilitas praktik yang siswa gunakan selama PKL sudah sangat 

baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan 

skor maksimal dikali serutus persen (82:104 x 100% = 78.8%), maka 

didapatkan hasil 78.8% termasuk kategori tinggi (61%-80%). 
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b. Kesesuaian Materi Pelajaran dengan Materi PKL 

Keseuaian materi pelajaran dengan materi PKL terdapat 5 butir pernyataan 

antara lain (1) PKL sangat membantu siswa dalam mengembangkan materi 

pelajaran yang siswa dapatkan di sekolah. (2) siswa dapat menerapkan 

materi pelajaran yang siswa peroleh di sekolah ke dunia industri (3) selama 

PKL siswa memperoleh pengalaman bekerja sesuai dengan kompetensi 

yang siswa miliki. (4) siswa yakin segera bekerja karena pengalaman dan 

pengetahuan siswa bertambah setelah melaksanakan PKL. (5) siswa yakin 

segera bekerja karena kemampuan dan keterampilan siswa bertambah 

setelah PKL. Berikut merupakan hasil persentase indikator keseuaian materi 

pelajaran dengan materi PKL. 

Tabel 10. Indikator Kesesuaian Materi Pelajaran dengan Materi PKL 

No 
Pernyataan dalam Indikator Kesesuaian 

Materi Pelajaran dengan Materi PKL 

Persentase 

(%) 

1. 

PKL sangat membantu siswa dalam 

mengembangkan materi pelajaran yang saya 

dapatkan disekolah 

89,42% 

2. 
Siswa dapat menerapkan materi pelajaran yang 

siswa peroleh di sekolah ke dunia industri 
82,69% 

3. 

Selama PKL siswa memperoleh pengalaman 

bekerja sesuai dengan kompetensi yang siswa 

miliki 

86,53% 

4. 

Siswa yakin segera bekerja karena pengalaman 

dan pengetahuan siswa bertambah setelah 

melaksanakan PKL 

82,69% 

5. 
Siswa yakin segera bekerja karena kemampuan 

dan keterampilan siswa bertambah setelah PKL 
82,69% 

Rerata 84,80% 
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Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 10 dilihat dari rerata 

persentasenya dapat disimpulkan bahwa indikator kesesuaian materi 

pelajaran dengan materi PKL termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%) 

yaitu sebesar 84.80%. 

Seacara rinci dapat dilihat hasil tiap butir pernyataan indikator 

kesesuaian materi pelajaran dengan materi PKL sebagai berikut. 

1) PKL Sangat Membantu Siswa dalam Mengembangkan Materi Pelajaran 

Yang Siswa Dapatkan di Sekolah 

Data hasil dari butir penyataan PKL sangat membantu siswa dalam 

mengembangkan materi pelajaran yang saya dapatkan di sekolah dapat 

disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 6. 

Gambar 6. PKL Membantu Siswa Mengembangkan Materi Pelajaran 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 6, maka dapat disimpulkan 

bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju sebanyak 16 

responden, sebanyak 9 responden menyatakan kategori setuju, sebanyak 1 
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responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa butir penyataan PKL sangat membantu siswa dalam 

mengembangkan materi pelajaran yang siswa dapatkan di sekolah sudah 

baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan 

skor maksimal dikali serutus persen (93:104 x 100% = 89.4%), maka 

didapatkan hasil 89.4% termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%). 

2) Siswa Dapat Menerapkan Materi Pelajaran Yang Siswa Peroleh di 

Sekolah ke Dunia Industri 

Data hasil dari butir penyataan siswa dapat menerapkan materi pelajaran 

yang siswa peroleh di sekolah ke dunia industri dapat disimpulkan dalam 

diagram batang  seperti pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Materi Pelajaran Yang Siswa Peroleh di Sekolah ke DU/DI 
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Berdasarkan diagram batang pada Gambar 7, maka dapat disimpulkan 

bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju sebanyak 10 

responden, sebanyak 14 responden menyatakan kategori setuju, sebanyak 2 

responden menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa butir penyataan siswa dapat menerapkan materi 

pelajaran yang siswa peroleh di sekolah ke dunia industri dengan baik. Hal 

ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor 

maksimal dikali serutus persen (86:104 x 100% = 82.6%), maka didapatkan 

hasil 82.6% termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%). 

3) Selama PKL Siswa Memperoleh Pengalaman Bekerja Sesuai dengan 

Kompetensi Yang Siswa Miliki 

Data hasil dari butir penyataan selama PKL siswa memperoleh 

pengalaman bekerja sesuai dengan kompetensi yang siswa miliki dapat 

disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Pengalaman Bekerja Dengan Kompetensi  Yang Siswa  
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Berdasarkan diagram batang pada Gambar 8, maka dapat disimpulkan 

bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju sebanyak 12 

responden, sebanyak 14 responden menyatakan kategori setuju, dan tidak 

ada responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir penyataan 

selama PKL siswa memperoleh pengalaman bekerja sesuai dengan 

kompetensi yang siswa miliki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh 

responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen (90:104 x 

100% = 86.5%), maka didapatkan hasil 86.5% termasuk kategori sangat 

tinggi (81%-100%). 

4) Siswa Yakin Segera Bekerja Karena Pengalaman dan Pengetahuan Siswa 

Bertambah Setelah Melaksanakan PKL 

Data hasil dari butir penyataan siswa yakin segera bekerja karena 

pengalaman dan pengetahuan siswa bertambah setelah melaksanakan 

PKL dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Pengalaman dan Pengetahuan Siswa Setelah PKL 
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Berdasarkan diagram batang pada Gambar 9, maka dapat disimpulkan 

bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju sebanyak 10 

responden, sebanyak 14 responden menyatakan kategori setuju, sebanyak 2 

responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang 

menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa butir penyataan siswa yakin segera bekerja karena 

pengalaman dan pengetahuan siswa bertambah setelah melaksanakan PKL 

sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi 

dengan skor maksimal dikali serutus persen (86:104 x 100% = 82.6%, maka 

didapatkan hasil 82.6% termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%). 

5) Siswa Yakin Segera Bekerja Karena Kemampuan dan Keterampilan 

Siswa Bertambah Setelah PKL 

Data hasil dari butir pernyataan siswa yakin segera bekerja karena 

kemampuan dan keterampilan siswa bertambah setelah melaksanakan 

PKL dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Kemampuan dan Keterampilan Siswa Setelah PKL 
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Berdasarkan diagram batang pada Gambar 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 11 responden, sebanyak 12 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 3 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden 

yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka 

dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan siswa yakin segera bekerja 

karena kemampuan dan keterampilan siswa bertambah setelah 

melaksanakan PKL sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 

seluruh responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen 

(86:104 x 100% = 82.6%), maka didapatkan hasil 82.6% termasuk kategori 

sangat tinggi (81%-100%). 

c. Monitoring Oleh Pembimbing 

Monitoring oleh pembimbing terdapat 7 butir pernyataan antara lain (1) 

pembimbing memonitoring kesesuaian kompetensi yang dilaksanakan 

siswa di tempat PKL. (2) pembimbing memonitoring kemampuan yang 

diperoleh oleh siswa di tempat PKL. (3) instruktur memberi pengarahan 

tentang cara kerja yang tepat dan benar selama PKL. (4) instruktur 

memberi saran penyempurnaan hasil kerja siswa. (5) guru pembimbing 

melakukan monitoring selama PKL untuk mengetahui kendala-kendala 

yang siswa hadapi selama PKL. (6) monitoring dari guru pembimbing 

membuat saya lebih disiplin dalam bekerja. (7) monitoring dari guru 

pembimbing membuat siswa lebih bertanggung jawab dalam bekerja. 
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Berikut merupakan hasil persentase indikator monitoring oleh 

pembimbing: 

Tabel 11. Indikator Monitoring Oleh Pembimbing 

No Indikator Monitoring Oleh Pembimbing 
Persentase 

(%) 

1. 

Pembimbing memonitoring kesesuaian 

kompetensi yang dilaksanakan siswa di 

tempat PKL 

81,73% 

2. 
Pembimbing memonitoring kemampuan 

yang diperoleh oleh siswa di tempat PKL 
78,84% 

3. 

Instruktur memberi pengarahan tentang 

cara kerja yang tepat dan benar selama 

PKL 

86,53% 

4. 
Instruktur memberi saran penyempurnaan 

hasil kerja siswa 
83,65% 

5. 

Guru pembimbing melakukan monitoring 

selama PKL untuk mengetahui kendala-

kendala yang siswa hadapi selama PKL 

77,88% 

6. 

Monitoring dari guru pembimbing 

membuat saya lebih disiplin dalam bekerja 

 

82,69% 

7. 

Monitoring dari guru pembimbing 

membuat siswa lebih bertanggung jawab 

dalam bekerja 

86,53% 

Rerata 82,55% 

 

Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 11 dilihat dari rerata 

persentasenya dapat disimpulkan bahwa monitoring oleh pembimbing 

termasuk kategori Sangat Tinggi (81%-100%) yaitu sebesar 82.55%. 

Seacara rinci dapat dilihat hasil tiap butir pernyataan indikator 

monitoring oleh pembimbing dengan materi PKL sebagai berikut. 

1) Pembimbing memonitoring kesesuaian kompetensi yang dilaksanakan 

siswa di tempat PKL  

Data hasil dari butir pernyataan pembimbing memonitoring siswa dalam 
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kesesuaian kompetensi dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti 

pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Pembimbing Memonitoring Siswa Dalam Kompetensi 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 11, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 7 responden, sebanyak 19 responden menyatakan kategori setuju, 

dan tidak ada responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan pembimbing memonitoring siswa sudah sesuai dengan 

kompetensi yang dilaksanakan siswa di tempat PKL. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor maksimal dikali 

serutus persen (85:104 x 100% = 81.7%, maka didapatkan hasil 81.7% 

termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%). 
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2) Pembimbing memonitoring kemampuan yang diperoleh oleh siswa di 

tempat PKL 

Data hasil dari butir pernyataan pembimbing memonitoring siswa dalam 

kemampuan dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada 

Gambar 12. 

 

Gambar 12. Pembimbing Memonitoring Siswa Dalam Kemampuan 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 12, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 4 responden, sebanyak 22 responden menyatakan kategori setuju, 

dan tidak ada responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan pembimbing memonitoring siswa sudah sesuai dengan 

kemampuan yang diperoleh di tempat PKL. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

skor seluruh responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen 
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(82:104 x 100% = 78.8%, maka didapatkan hasil 78.8% termasuk kategori 

tinggi (61%-80%). 

3) Instruktur memberi pengarahan tentang cara kerja yang tepat dan benar 

selama PKL 

Data hasil dari butir pernyataan instruktur memberi pengarahan cara 

kerja siswa dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada 

Gambar 13. 

 

Gambar 13. Instruktur Memberi Pengarahan Tentang Kerja Siswa 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 13, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 12 responden, sebanyak 14 responden menyatakan kategori setuju, 

dan tidak ada responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan instruktur sudah baik dalam memberi pengarahan tentang cara 

kerja yang tepat dan benar selama PKL . Hal ini dapat dilihat dari jumlah 
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skor seluruh responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen 

(90:104 x 100% = 86.5%, maka didapatkan hasil 86.5% termasuk kategori 

sangat tinggi (81%-100%). 

4) Instruktur memberi saran penyempurnaan hasil kerja siswa 

Data hasil butir pernyataan instruktur memberi saran penyempurnaan 

hasil kerja siswa dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada 

Gambar 14. 

 

Gambar 14. Instruktur Memberi Saran Hasil Kerja Siswa 

  

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 14, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 9 responden, sebanyak 17 responden menyatakan kategori setuju, 

dan tidak ada responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan instruktur sudah baik dalam memberikan saran penyempurnaan 
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tentang hasil kerja siswa . Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh 

responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen (87:104 x 

100% = 83.6%, maka didapatkan hasil 83.6% termasuk kategori sangat 

tinggi (81%-100%). 

5) Guru pembimbing melakukan monitoring selama PKL untuk mengetahui 

kendala-kendala yang siswa hadapi selama PKL 

Data hasil dari butir pernyataan guru pembimbing memonitoring siswa 

selama PKL dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada 

Gambar 15. 

 

Gambar 15. Guru Pembimbing Memonitoring Siswa Selama PKL  

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 15, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 5 responden, sebanyak 19 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 2 responden menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 
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ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan guru pembimbing sudah 

baik dalam memonitoring siswa selama berjalannya PKL. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor maksimal 

dikali serutus persen (81:104 x 100% = 77.8%, maka didapatkan hasil 

77.8% termasuk kategori tinggi (61%-80%). 

6) Monitoring dari guru pembimbing membuat siswa lebih disiplin dalam 

bekerja 

Data hasil dari butir pernyataan guru pembimbing memonitoring siswa 

dalam kedisiplinan dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada 

Gambar 16. 

 

Gambar 16. Guru Pembimbing Memonitoring Siswa dalam  

Kedisiplinan 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 16, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 11 responden, sebanyak 12 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 3 responden menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 
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ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan guru pembimbing sudah 

baik dalam memonitoring siswa dalam kedisiplinan. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor maksimal dikali 

serutus persen (86:104 x 100% = 82.6%), maka didapatkan hasil 82.6% 

termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%). 

7) Monitoring dari guru pembimbing membuat siswa lebih bertanggung 

jawab dalam bekerja 

Data hasil dari butir pernyataan guru pembimbing memonitoring siswa 

dalam bertanggung jawab dapat disimpulkan dalam diagram batang 

seperti pada Gambar 17. 

 

Gambar 17. Guru Pembimbing Memonitoring Siswa Bertanggung  

 Jawab 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 17, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 12 responden, sebanyak 14 responden menyatakan kategori setuju, 

dan tidak ada responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 
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tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan guru pembimbing sudah baik dalam memonitoring siswa dalam 

bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden 

dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen (90:104 x 100% = 

86.5%), maka didapatkan hasil 86.5% termasuk kategori sangat tinggi 

(81%-100%). 

2. Hasil Penelitian Kesiapan Kerja 

Pernyataan pada instrumen variabel kesiapan kerja berjumlah 19 butir. 

Pernyataan variabel kesiapan kerja terdiri dari 6 (enam) indikator dan masing-

masing indikator terdiri 2 (dua) sampai dengan 5 (empat) pernyataan. Skala 

sikap yang digunakan untuk mengukur jawaban subyek adalah skala Likert 

dengan 4 (empat) alternatif pilihan. Jawaban, Skor 1 (satu) untuk jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 (dua) untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 

3 (tiga) untuk jawaban Setuju (S) dan skor 4 (empat) untuk jawaban Sangat 

Setuju (SS).  

Berdasarkan perhitungan data penelitian terhadap 26 siswa diperoleh skor 

minimal 45, skor maksimal 73 sedangkan rentang skor sebesar 28 dan skor 

idealnya 76. Perhitungan statistik menggunakan program komputer SPSS versi 

25.0 for windows diperoleh Mean (M) sebesar 64.15,  Median (Me) sebesar 

63.50, Modus (Mo) sebesar 63.00, dan Simpangan Baku sebesar 5.95. 

Distribusi frekuensi kesiapan kerja dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Distribusi Frekuensi Kesiapan Kerja 

No. Skor Nilai 
Frekuensi 

Siswa 

Frekuensi 

Relatif  (%) 

Frekuensi 

Kumulatif 

1. 45,00 1 3,8 3,8 

2. 52,00 1 3,8 7,7 

3. 57,00 1 3,8 11,5 

4. 58,00 1 3,8 15,4 

5. 59,00 2 7,7 23,1 

6. 61,00 2 7,7 30,8 

7. 63,00 5 19,2 50,0 

8. 64,00 2 7,7 57,7 

9. 65,00 2 7,7 65,4 

10. 66,00 3 11,5 76,9 

11. 67,00 1 3,8 80,8 

12. 68,00 1 3,8 84,6 

13. 70,00 2 7,7 92,3 

14. 71,00 1 3,8 96,2 

15. 73,00 1 3,8 100,0 

Total 26 100,0  

 

Berdasarkan Tabel 12 dapat dibuat diagram batang seperti pada Gambar 

18. 

 

Gambar 18. Distribusi Frekuensi Kesiapan Kerja 

Berdasar Tabel 12 dan hasil perhitungan kemudian dicari kategori 

kesiapan kerja masing-masing siswa. Menentukan kesiapan kerja masing-

masing siswa yaitu dengan mengalikan hasil bagi skor riil setiap siswa dan skor 
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ideal dengan seratus persen kemudian dikonversi dengan pedoman kriteria 

pencapaian. Mengetahui kesiapan masing-masing siswa dapat dilihat pada 

Tabel 13. 

Tabel 13. Kategori Pencapaian Kesiapan Kerja 

Skala P. Frekuensi Presentase (%) Keterangan 

81%-100% 20 77% Sangat Tinggi 

61%-80% 5 19.2% Tinggi 

41%-60% 1 3.8% Cukup 

21%-40% - - Rendah 

0%-20% - - Sangat Rendah 

 

Berdasarkan Tabel 13 dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja untuk 

kategori Sangat Tinggi ada 20 siswa (77%), kategori Tinggi berjumlah 5 siswa 

(19.2%), kategori Cukup berjumlah 1 siswa (3.8%), kategori Rendah berjumlah 

0 siswa (0%), dan kategori Sangat Rendah berjumlah 0 siswa (0%). 

Untuk menentukan kesiapan kerja seluruh siswa kelas XII Teknik 

Pemesinan B adalah dengan mengalikan hasil bagi skor riil seluruh siswa dan 

skor ideal seluruh siswa dengan seratus persen kemudian dikonversi dengan 

pedoman kriteria pencapaian. Data yang diperoleh setelah penelitian yaitu skor 

riilnya seluruh siswa adalah 1642 dan skor idealnya adalah 1976, setelah itu 

dimasukan rumus tingkat pencapaian sebagai berikut. 

Tingkat Pencapaian = (1642 : 1976) x 100% = 83% 

Setelah dikonversi dengan nilai persen pencapaian dapat diambil 

kesimpulan bahwa kesiapan kerja siswa dikategorikan sangat tinggi, karena 

nilai tingkat pencapaian yang didapatkan sebesar 83% berada kategori sangat 
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tinggi yaitu antara interval 81% - 100 %.  

Terdapat sebuah 6 indikator kesiapan kerja antara lain adalah mempunyai 

pertimbangan yang logis dan objektif dengan total 2 butir pernyataan, 

mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain 

dengan total 3 butir pernyataan, memiliki sikap kritis dengan total 2 butir 

pernyataan, mempunyai keberanian menerima tanggung jawab dengan total 4 

butir pernyataan, mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan 

dengan total 4 butir pernyataan, dan mempunyai ambisi untuk maju dalam 

kompetensi keahliannya dengan total 4 butir pernyataan.  Secara rinci hasil 

penelitian tiap indikator sebagai berikut. 

a. Mempunyai Pertimbangan Yang Logis Dan Objektif 

Siswa mempunyai pertimbangan yang logis dan objektif terdapat 2 butir 

pernyataan antara lain (1) siswa yakin mengikuti pendidikan di SMK akan 

lebih mudah mendapatkan perkerjaan, dan (2) siswa dalam memilih pekerjaan 

perlu mempertimbangkan pekerjaan tersebut. Berikut merupakan hasil 

persentase indikator mempunyai pertimbangan yang logis dan objektif. 

Tabel 14. Indikator Mempunyai Pertimbangan yang Logis dan  

Objektif 

No 
Indikator Mempunyai Pertimbangan yang 

Logis dan Objektif 

Persentase 

(%) 

1. 
Siswa yakin mengikuti pendidikan di SMK 

akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan 
82.69% 

2. 

Dalam memilih pekerjaan perlu 

mempertimbangkan karakteristik pekerjaan 

tersebut 

76.92% 

Rerata 79.80% 
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Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 14 dilihat dari rerata persentasenya 

dapat disimpulkan bahwa indikator pertimbangan yang logis dan objektif 

termasuk kategori tinggi (61%-80%) yaitu sebesar 79.80%. 

Secara rinci dapat dilihat hasil tiap butir pernyataan indikator 

pertimbangan yang logis dan objektif sebagai berikut. 

1) Siswa yakin mengikuti pendidikan di SMK akan lebih mudah mendapatkan 

pekerjaan 

Data hasil dari butir pernyataan siswa mengikuti pendidikan di SMK lebih 

mudah mendapatkan pekerjaan dapat disimpulkan dalam diagram batang 

seperti pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Siswa Mengikuti Pendidikan SMK Mudah Dapat  

Pekerjaan 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 19, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 15 responden, sebanyak 9 responden menyatakan kategori setuju, 
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dan sebanyak 2 responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan siswa yakin mengikuti pendidikan di SMK akan lebih mudah 

mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh 

responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen (86:104 x 

100% = 82.6%), maka didapatkan hasil 82.6% termasuk kategori sangat 

tinggi (81%-100%). 

2) Siswa memilih pekerjaan perlu mempertimbangkan karakteristik pekerjaan 

tersebut 

Data hasil dari butir pernyataan siswa memilih pekerjaan perlu 

mempertimbangkan karakteristik pekerjaan tersebut dapat disimpulkan 

dalam diagram batang seperti pada Gambar 20. 

 

Gambar 20. Siswa Memilih Pekerjaan Mempertimbangkan  

Karakteristik 
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Berdasarkan diagram batang pada Gambar 20, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 9 responden, sebanyak 15 responden menyatakan kategori setuju, 

dan sebanyak 2 responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan siswa memilih pekerjaan perlu mempertimbangkan karakteristik 

pekerjaan tersebut sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh 

responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen (80:104 x 

100% = 76.9%), maka didapatkan hasil 76.9% termasuk kategori tinggi 

(61%-80%). 

b. Mempunyai Kemampuan Dan Kemauan Untuk Bekerja Sama dengan Orang 

Lain 

Indikator mempunyai kemampuan dan kemauan bekerja sama dengan 

orang lain terdapat 3 butir pernyataan antara lain (1) siswa berusaha 

mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, (2) siswa dapat 

berkoordinasi dengan team, dan (3) siswa yakin bisa menjalin kerjasama 

dengan orang lain. Berikut merupakan hasil persentase indikator mempunyai 

kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain. 
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Tabel 15. Indikator Mempunyai Kemampuan dan Kemauan untuk  

Bekerja Sama 

No 
Indikator Mempunyai Kemampuan dan Kemauan 

untuk Bekerja Sama dengan Orang Lain 

Persentase 

(%) 

1. 
Siswa berusaha mengambil keputusan dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang matang 
81,73% 

2. 
Bila diberi tugas siswa yakin dapat berkoordinasi 

dengan tim 
72,11% 

3. 
Siswa yakin bisa menjalin kerjasama dengan orang 

lain 
79,80% 

Rerata 77.88% 

 

Berdasarkan deskripsi data Tabel 15 dilihat dari rerata persentasenya dapat 

disimpulkan bahwa indikator mempunyai kemampuan dan kemauan untuk 

bekerja sama dengan orang lain termasuk kategori tinggi (61%-80%) yaitu 

sebesar 77.88%. 

Secara rinci dapat dilihat hasil tiap butir pernyataan indikator mempunyai 

kemampuan dan kemauan bekerja sama sebagai berikut. 

1) Siswa berusaha mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan 

yang matang 

Data hasil dari butir pernyataan siswa dalam mengambil keputusan secara 

matang dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Siswa dalam Mengambil Keputusan Secara Matang 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 21, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 12 responden, sebanyak 13 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 1 responden yang menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 

ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan siswa dalam mengambil 

keputusan sudah matang dengan pertimbangan-pertimbangan yang siswa 

pikirkan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi 

dengan skor maksimal dikali serutus persen (85:104 x 100% = 81.7%), 

maka didapatkan hasil 81.7% termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%). 

2) Bila diberi tugas siswa yakin dapat berkoordinasi dengan tim 

Data hasil dari butir pernyataan siswa berkoordinasi dengan tim dapat 

disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 22. 
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Gambar 22. Siswa dalam Berkoordinasi dengan Tim 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 22, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 3 responden, sebanyak 21 responden menyatakan kategori setuju, 

dan sebanyak 2 responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan bila diberi tugas siswa yakin dapat berkoordinasi dengan tim. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor 

maksimal dikali serutus persen (75:104 x 100% = 72.1%), maka didapatkan 

hasil 72.1% termasuk kategori tinggi (61%-80%). 

3) Siswa yakin bisa menjalin kerjasama dengan orang lain 

Data hasil dari butir pernyataan siswa yakin bisa bekerja sama dengan tim 

dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 23. 
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Gambar 23. Siswa dalam Bekerja Sama dengan Tim 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 23, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 10 responden, sebanyak 14 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 2 responden yang menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 

ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan siswa yakin dapat 

menjalin kerjasama yang baik dengan tim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

skor seluruh responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen 

(83:104 x 100% = 79.8%), maka didapatkan hasil 79.8% termasuk kategori 

tinggi (61%-80%). 

c. Memiliki Sikap Kritis 

Indikator memiliki sikap kritis terdapat 2 butir pernyataan antara lain (1) 

siswa dalam mengerjakan tugas tidak harus dengan orang lain, dan (2) siswa 
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harus menjaga keharmonisan hubungan dengan teman kerja. Berikut 

merupakan hasil persentase indikator memiliki sikap kritis. 

Tabel 16. Indikator Memiliki Sifat Kritis 

No Indikator Memiliki Sifat Kritis 
Persentase 

(%) 

1. 
Dalam menyelesaikan tugas tidak harus dengan 

orang yang siswa kenal 
77,88% 

2. 
Siswa harus menjaga keharmonisan hubungan 

dengan teman kerja agar tebentuk team yang baik 
86,53% 

Rerata 82.21% 

 

Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 16 dilihat dari rerata persentasenya 

dapat disimpulkan bahwa indikator memiliki sifat kritis termasuk kategori 

sangat tinggi (81%-100%) yaitu sebesar 82.21%. 

Secara rinci dapat dilihat hasil tiap butir pernyataan indikator memiliki 

sifat kritis sebagai berikut. 

1) Siswa dalam mengerjakan tugas tidak harus dengan orang lain 

Data hasil dari butir pernyataan siswa dalam mengerjakan tugas tidak harus 

dengan orang lain dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada 

Gambar 24. 
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Gambar 24. Siswa dalam Menyelesaikan Tugas 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 24, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 9 responden, sebanyak 15 responden menyatakan kategori setuju, 

dan sebanyak 2 responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan siswa yakin dapat menyelesaikan tugas tidak harus dengan orang 

lain. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan 

skor maksimal dikali serutus persen (81:104 x 100% = 77.8%), maka 

didapatkan hasil 77.8% termasuk kategori tinggi (61%-80%). 

2) Siswa harus menjaga keharmonisan hubungan dengan teman kerja 

Data hasil dari butir pernyataan siswa harus menjaga keharmonisan antara 

teman kerja dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 

25. 
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Gambar 25. Siswa Menjaga Keharmonisan Antar Teman Kerja 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 25, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 18 responden, sebanyak 7 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 1 responden yang menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 

ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan siswa dapat menjaga 

kerharmonisan hubungan dengan teman kerja agar terbentuk tim yang baik. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor 

maksimal dikali serutus persen (90:104 x 100% = 86.5%), maka didapatkan 

hasil 86.5% termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%). 
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d. Mempunyai Keberanian Menerima Tanggung Jawab 

Indikator mempunyai keberania menerima tanggung jawab terdapat 4 butir 

pernyataan antara lain (1) siswa dalam melaksanakan suatu pekerjaan siswa 

akan teliti dan memeriksa hasil tersebut. (2) siswa bertanya kepada orang yang 

lebih pintar bila mengalami kesulitan. (3) siswa siap bertanggung jawab atas 

pekerjaannya, dan (4) siswa bersedia menerima risiko setiap tugas.  Berikut 

merupakan hasil persentase indikator mempunyai keberanian menerima 

tanggung jawab pada Tabel 17. 

. Tabel 17. Keberanian Untuk Menerima Tanggung Jawab 

No 
Indikator Mempunyai Keberanian Untuk  

Menerima Tanggung Jawab  

Persentase 

(%) 

1. 
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan siswa akan 

meneliti dan memeriksa hasil pekerjaan tersebut 
82,69% 

2. 

Siswa bertanya kepada orang yang dianggap lebih 

pintar bila mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas 

81,73% 

3. 
Siswa siap tanggung jawab atas pekerjaan yang 

dilakukan 
78,84% 

4. 
Siswa bersedia menerima semua risiko dari setiap 

tugas yang diberikan 
87,50% 

Rerata 82.69% 

 

Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 17 dilihat dari rerata 

persentasenya dapat disimpulkan bahwa indikator mempunyai keberanian 

menerima tanggung jawab termasuk kategori Sangat Tinggi (81%-100%) yaitu 

sebesar 82.69%. 
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Secara rinci dapat dilihat hasil tiap butir pernyataan indikator mempunyai 

keberanian menerima tanggung jawab sebagai berikut. 

1) Siswa dalam melaksanakan suatu pekerjaan siswa akan teliti dan memeriksa 

hasil tersebut 

Data hasil dari butir pernyataan siswa dalam melaksanakan pekerjaan  lebih 

teliti dan memeriksa hasil dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti 

pada Gambar 26 

 

Gambar 26. Siswa Melaksanakan Pekerjaan Teliti dan Memeriksa  

Hasil 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 26, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 11 responden, sebanyak 15 responden menyatakan kategori setuju, 

dan tidak ada responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan siswa dalam melaksanakan suatu pekerjaan siswa sudah sesuai 
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meneliti dan memeriksa hasil pekerjaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus 

persen (86:104 x 100% = 82.6%), maka didapatkan hasil 82.6% termasuk 

kategori sangat tinggi (81%-100%). 

2) Siswa bertanya kepada orang yang lebih pintar bila mengalami kesulitan 

Data hasil dari butir pernyataan siswa bertanya kepada orang yang lebih 

pintar bila mengalami kesulitan dapat disimpulkan dalam diagram batang 

seperti pada Gambar 27. 

 

Gambar 27. Siswa Bertanya Orang Yang Lebih Pintar Bila Kesulitan 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 27, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 14 responden, sebanyak 9 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 3 responden menyatakan kategori tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 
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ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan siswa dapat bertanya 

kepada orang yang dianggap lebih pintar bila mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh 

responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen (85:104 x 

100% = 81.7%), maka didapatkan hasil 81.7% termasuk kategori sangat 

tinggi (81%-100%). 

3) Siswa siap bertanggung jawab atas pekerjaannya 

Data hasil dari butir pernyataan siswa siap bertanggung jawab atas 

pekerjaannya dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 

28. 

 

Gambar 28. Siswa Siap Bertanggung Jawab Atas Pekerjaannya 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 28, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 10 responden, sebanyak 15 responden menyatakan kategori setuju, 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju sangat Tidak Setuju



94 
 

tidak ada responden menyatakan kategori tidak setuju, dan sebanyak 1 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 

ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan siswa siap tanggung 

jawab atas pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus 

persen (82:104 x 100% = 78.8%), maka didapatkan hasil 78.8% termasuk 

kategori tinggi (61%-80%). 

4) Siswa bersedia menerima risiko setiap tugas 

Data hasil dari butir pernyataan siswa bersedia menerima risiko setiap tugas 

dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 29. 

 

Gambar 29. Siswa Bersedia Menerima Risiko Setiap Tugas 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 29, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 16 responden, sebanyak 10 responden menyatakan kategori setuju, 
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dan tidak ada responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan siswa bersedia menerima risiko setiap tugas sudah sesuai. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor 

maksimal dikali serutus persen (91:104 x 100% = 87.5%), maka didapatkan 

hasil 87.5% termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%). 

e. Mempunyai Kemampuan Beradaptasi Terhadap Lingkungan 

Indikator mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan 

terdapat 4 butir pernyataan antara lain (1) siswa tidak melimpahkan pekerjaan 

kepada orang lain selama mampu. (2) siswa tidak akan meninggalkan 

pekerjaan kepada orang lain selama mampu. (3) siswa memiliki sifat mudah 

bergaul dengan teman kerja, dan (4) siswa berusaha sabar ketika menghadapi 

rekan kerja yang membuat marah. Berikut merupakan hasil persentase 

indikator mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan pada Tabel 

18. 

Tabel 18. Persentase Indikator Kemampuan Beradaptasi dengan  

Lingkungan 

No 
Indikator Mempunyai Mempunyai Kemampuan 

Beradaptasi dengan Lingkungan 

Persentase 

(%) 

1. 
Siswa tidak akan melimpahkan pekerjaan kepada 

orang lain selama siswa mampu 
80,76% 

2. 
Siswa tidak akan meninggalkan pekerjaan kepada 

orang lain selama siswa mampu 
85,57% 

3. 
Siswa memiliki sifal supel dan mudah bergaul 

dengan teman kerja yang baru selama bekerja 
75,96% 

4. 
Siswa berusaha sabar ketika menghadapi rekan 

kerja yang membuat marah 
75% 

Rerata 79.32% 
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Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 18 dilihat dari rerata 

persentasenya dapat disimpulkan bahwa indikator siswa mempunyai 

kemampuan beradaptasi dengan lingkungan termasuk kategori  tinggi (61%-

80%) yaitu sebesar 79.32%. 

Secara rinci dapat dilihat hasil tiap butir pernyataan indikator mempunyai 

keberanian menerima tanggung jawab sebagai berikut. 

1) Siswa tidak melimpahkan pekerjaan kepada orang lain selama mampu 

Data hasil dari butir pernyataan siswa tidak melimpahkan pekerjaan kepada 

orang lain dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 

30.

 

Gambar 30. Siswa Tidak Melimpahkan Pekerjaan Kepada Orang Lain 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 30, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 10 responden, sebanyak 16 responden menyatakan kategori setuju, 

dan tidak ada responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 
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tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan siswa tidak akan melimpahkan pekerjaan kepada orang lain 

selama mampu sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh 

responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen (84:104 x 

100% = 80.7%), maka didapatkan hasil 80.7% termasuk kategori tinggi 

(61%-80%). 

2) Siswa tidak akan meninggalkan pekerjaan kepada orang lain selama mampu 

Data hasil dari butir pernyataan siswa tidak akan meninggalkan pekerjaan 

kepada orang lain dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada 

Gambar 31. 

 

Gambar 31. Siswa Tidak Meninggalkan Pekerjaan Kepada Orang  

Lain 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 31, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 15 responden, sebanyak 11 responden menyatakan kategori setuju, 
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dan tidak ada responden yang menyatakan kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa butir 

pernyataan siswa tidak akan meninggalkan pekerjaan kepada orang lain 

selama mampu sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh 

responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen (89:104 x 

100% = 85.5%), maka didapatkan hasil 85.5% termasuk kategori sangat 

tinggi (81%-100%). 

3) Siswa memiliki sifat mudah bergaul dengan teman kerja 

Data hasil dari butir pernyataan siswa memiliki sifat mudah bergaul dengan 

teman kerja dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti pada Gambar 

32. 

 

Gambar 32. Siswa Memiliki Sifat Mudah Bergaul Dengan Teman  

Kerja 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 32 maka dapat disimpulkan 

bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju sebanyak 11 

0

2

4

6

8

10

12

Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju



99 
 

responden, sebanyak 10 responden menyatakan kategori setuju, sebanyak 4 

responden menyatakan kategori tidak setuju, dan sebanyak 1 responden 

yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil ini maka 

dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan siswa memiliki sifat mudah 

bergaul dengan teman kerja sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

skor seluruh responden dibagi dengan skor maksimal dikali serutus persen 

(79:104 x 100% = 75.9%), maka didapatkan hasil 75.9% termasuk kategori 

tinggi (61%-80%). 

4) Siswa berusaha sabar ketika menghadapi rekan kerja yang membuat marah 

Data hasil dari butir pernyataan siswa berusaha sabar ketika menghadapi 

rekan kerja yang membuat marah dapat disimpulkan dalam diagram batang 

seperti pada Gambar 33. 

 

Gambar 33. Siswa Sabar Ketika Menghadapi Rekan Kerja Yang  

Marah 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 33, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 
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sebanyak 5 responden, sebanyak 19 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 2 responden menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 

ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan siswa berusaha sabar 

ketika menghadapi rekan kerja yang membuat marah sudah sesuai. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor 

maksimal dikali serutus persen (78:104 x 100% = 75%), maka didapatkan 

hasil 75% termasuk kategori tinggi (61%-80%). 

f. Mempunyai Ambisi Untuk Maju dalam Kompetensi Keahliannya 

Indikator mempunyai ambisi untuk maju dalam kompetensi keahliannya 

terdapat 4 butir pernyataan antara lain (1) siswa terampil menggunakan 

peralatan yang disediakan selama bekerja. (2) pengetahuan siswa 

mempermudah dalam menyesuaikan diri dengan situasi kerja. (3) keterampilan 

siswa mempermudah dalam menyesuaikan diri dengan situasi kerja, dan (4) 

siswa yakin dengan kompetensi yang dimiliki segera dapat bekerja. Berikut 

merupakan hasil persentase indikator siswa mempunyai ambisi untuk maju 

dalam kompetensi keahliannya pada Tabel 19. 
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Tabel 19. Indikator Ambisi Untuk Maju dan Berusaha dalam  

Kompetensi 

 

No 

Indikator Mempunyai Mempunyai Ambisi 

Untuk Maju dan Berusaha Mengikuti 

Perkembangan Kompetensi Keahliannya 

Persentase 

(%) 

1. 
Siswa terampil menggunakan perlatan yang 

disediakan selama bekerja 
76,92% 

2. 
Pengetahuan yang siswa miliki mempermudah 

dalam menyesuaikan diri dengan situasi kerja 
76,92% 

3. 
Ketrampilan yang siswa miliki mempermudah 

dalam menyesuaikan diri dengan situasi kerja 
77,88% 

4. 
Siswa yakin dengan kompetensi yang dimiliki dan 

siswa dapat segera bekerja 
77,88% 

Rerata 77.40% 

 

Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 19 dilihat dari rerata 

persentasenya dapat disimpulkan bahwa indikator mempunyai ambisi untuk 

maju dan berusaha mengikuti perkembangan kompetensi keahliannya 

kategori tinggi (61%-80%) yaitu sebesar 77.40%. 

Secara rinci dapat dilihat hasil tiap butir pernyataan indikator mempunyai 

ambisi untuk maju dalam kompetensi keahliannya sebagai berikut. 

1) Siswa terampil menggunakan peralatan yang disediakan selama bekerja 

Data hasil dari butir pernyataan siswa terampil menggunakan peralatan yang 

disediakan selama bekerja dapat disimpulkan dalam diagram batang seperti 

pada Gambar 34. 
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Gambar 34. Siswa Terampil  Menggunakan Peralatan Selama Bekerja 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 34, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 6 responden, sebanyak 19 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 1 responden menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 

ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan siswa terampil 

menggunakan peralatan yang disediakan selama bekerja sudah sesuai. Hal 

ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor 

maksimal dikali serutus persen (80:104 x 100% = 76.9%), maka didapatkan 

hasil 76.9% termasuk kategori tinggi (61%-80%). 
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2) Pengetahuan siswa mempermudah dalam menyesuaikan diri dengan situasi 

kerja 

Data hasil dari butir pernyataan pengetahuan siswa mempermudah dalam 

menyesuaikan diri dengan situasi kerja dapat disimpulkan dalam diagram 

batang seperti pada Gambar 35. 

 

Gambar 35. Pengetahuan Siswa Mudah Menyesuaikan Diri Saat Kerja 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 35, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 6 responden, sebanyak 19 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 1 responden menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 

ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan pengetahuan siswa 

mempermudah dalam menyesuaikan diri dengan situasi kerja sudah sesuai. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor 
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maksimal dikali serutus persen (80:104 x 100% = 76.9%), maka didapatkan 

hasil 76.9% termasuk kategori tinggi (61%-80%). 

3) Keterampilan siswa mempermudah dalam menyesuaikan diri dengan situasi 

kerja 

Data hasil dari butir pernyataan keterampilan siswa mempermudah dalam 

menyesuaikan diri dengan situasi kerja dapat disimpulkan dalam diagram 

batang seperti pada Gambar 36. 

 

Gambar 36. Keterampilan Siswa Mudah Menyesuaikan Diri Saat  

Kerja 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 35, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 8 responden, sebanyak 17 responden menyatakan kategori setuju, 

tidak ada responden menyatakan kategori tidak setuju, dan sebanyak 1 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 

ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan keterampilan siswa 
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mempermudah dalam menyesuaikan diri dengan situasi kerja sudah sesuai. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor 

maksimal dikali serutus persen (81:104 x 100% = 77.8%), maka didapatkan 

hasil 77.8% termasuk kategori tinggi (61%-80%). 

4) Siswa yakin dengan kompetensi yang dimiliki segera dapat bekerja 

Data hasil dari butir pernyataan siswa yakin dengan kompetensi yang 

dimiliki segera dapat bekerja dapat disimpulkan dalam diagram batang 

seperti pada Gambar 37. 

 

Gambar 37. Siswa Yakin Kompetensi Yang Dimiliki Segera Bekerja 

 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 37, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang menyatakan kategori sangat setuju 

sebanyak 8 responden, sebanyak 16 responden menyatakan kategori setuju, 

sebanyak 1 responden menyatakan kategori tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan kategori sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil 
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ini maka dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan siswa yakin dengan 

kompetensi yang dimiliki segera dapat bekerja sudah sesuai. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah skor seluruh responden dibagi dengan skor maksimal 

dikali serutus persen (81:104 x 100% = 77.8%), maka didapatkan hasil 

77.8% termasuk kategori tinggi (61%-80%). 

B. Hasil Uji Persyaratan Analisis 

Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji linieritas dapat 

diketahui melihat nilai signifikansi jalur deviation from linierity. Perhitungan 

dilakukan dengan bantuan SPSS for Windows versi 25.0. Nilai signifikansinya 

tercantum pada tabel ANOVA Table dari output yang dihasilkan oleh SPSS for 

Windows versi 25.0. Rangkuman hasil uji linieritas dapat dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 20. Rangkuman Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table 

 Sig. 

KESIAPAN 

KERJA * 

PKL 

Between Groups 

(Combined) ,052 

Linearity ,013 

Deviation from Linearity ,102 

Within Groups  

Total  

 

Berdasarkan Tabel 20 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan pada 

jalur deviation from linierity > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah linier. 
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C. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi yang didapat 

berdasarkan data-data sampel. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. (Sugiyono, 2010: 84). Pengujian 

terhadap hipotesis merupakan upaya pembuktian secara empiris mengenai 

ada tidaknya pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil Uji 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Hasil Praktik Kerja Lapangan yang Dilakukan oleh Siswa XII Teknik 

Pemesinan B SMK Nasional Berbah 

Berdasarkan hasil perhitungan data kemudian dicari kategori PKL masing-

masing siswa yaitu dengan mengkalikan hasil bagi skor riil setiap siswa dan 

skor ideal dengan seratus persen kemudian di konversi dengan pedoman 

kriteria pencapaian. Hasil penelitian diketahui praktik kerja lapangan untuk 

kategori sangat tinggi ada 17 siswa (65.4%), kategori tinggi berjumlah 9 siswa 

(34.6%), kategori cukup berjumlah 0 siswa (0%), kategori rendah berjumlah 0 

siswa (0%), dan kategori sangat rendah berjumlah 0 siswa (0%). 

Menentukan kesiapan seluruh siswa kelas XII Teknik Pemesinan B 

ditinjau dari setelah melaksanakan praktik kerja lapangan adalah dengan 

mengalikan hasil bagi skor riil seluruh siswa dan skor ideal seluruh siswa 

dengan seratus persen kemudian dikonversi dengan pedoman kriteria 

pencapaian. Data yang diperoleh setelah penelitian yaitu skor riilnya seluruh 

siswa adalah 1375 dan skor idealnya adalah 1664, setelah itu dimasukan rumus 

tingkat pencapaian sebagai berikut. 
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Tingkat Pencapaian = (1375 : 1664) x 100% = 82.6%  

Setelah dikonversi dengan nilai persen pencapaian dapat diambil 

kesimpulan bahwa kesiapan siswa kelas XII Teknik Pemesinan B setelah 

melaksanakan praktik kerja lapangan dikategorikan sangat tinggi, karena nilai 

tingkat pencapaian sebesar 82.6% berada kategori sangat tinggi yaitu antara 

interval 81% - 100%. 

2. Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan B SMK Nasional Berbah 

Berdasar hasil perhitungan kemudian dicari kategori kesiapan kerja 

masing-masing siswa. Untuk menentukan kesiapan kerja masing-masing siswa 

yaitu dengan mengalikan hasil bagi skor riil setiap siswa dan skor ideal dengan 

seratus persen kemudian di konversi dengan pedoman kriteria pencapaian. 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesiapan kerja untuk kategori sangat 

tinggi ada 20 siswa (77%), kategori tinggi berjumlah 5 siswa (19.2%), kategori 

cukup berjumlah 1 siswa (3.8%), kategori rendah berjumlah 0 siswa (0%), dan 

kategori sangat rendah berjumlah 0 siswa (0%). 

Menentukan kesiapan kerja seluruh siswa kelas XII Teknik Pemesinan B 

adalah dengan mengkalikan hasil bagi skor riil seluruh siswa dan skor ideal 

seluruh siswa dengan seratus persen kemudian dikonversi dengan pedoman 

kriteria pencapaian. Data yang diperoleh setelah penelitian yaitu skor riilnya 

seluruh siswa adalah 1642 dan skor idealnya adalah 1976, setelah itu 

dimasukan rumus tingkat pencapaian sebagai berikut: 

Tingkat Pencapaian = (1642 : 1976) x 100% = 83% 
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Setelah dikonversi dengan nilai persen pencapaian dapat diambil 

kesimpulan bahwa kesiapan kerja siswa dikategorikan sangat tinggi, karena 

nilai tingkat pencapaian yang didapatkan sebesar 83% berada kategori sangat 

tinggi yaitu antara interval 81% - 100 %. 

3. Pengaruh PKL Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan B 

SMK Nasional Berbah 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik regresi sederhana. Tabel 21 di bawah ini disajikan ringkasan hasil 

analisis regresi sederhana (X-Y) menggunakan bantuan SPSS for Windows 

Versi 25.0. 

Tabel 21. Hasil Analisis Regresi Sederhana 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,431
a
 ,186 ,152 5,481 

a. Predictors: (Constant), PKL 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 164,423 1 164,423 5,473 ,028
b
 

Residual 720,961 24 30,040   

Total 885,385 25    

a. Dependent Variable: KESIAPAN KERJA 

b. Predictors: (Constant), PKL 
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Berdasarkan data pada Tabel 21 model Summary menjelaskan besarnya 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,451. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien determinasi (R.Square) sebesar 0.186, yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh variabel bebas (PKL) terhadap variabel terikat (kesiapan 

kerja) adalah sebesar 18.4%. Dilihat dari tabel ANOVA diatas bahwa nilai fhitung 

= 5.473, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X (PKL) berpengaruh 

terhadap variabel Y (kesiapan kerja) karena nilai signifikansinya 0.028 lebih 

kecil dari 0.05.  

Berdasarkan uraian hasil hipotesis pengaruh PKL terhadap kesiapan kerja 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif tetapi 

sangat kecil signifikan praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja siswa 

kelas XII Teknik Pemesinan B SMK Nasional Berbah yaitu sebesar 18.6% 

sedangkan 81.4% dijelaskan oleh berbagai macam variabel lain yang tidak 

dianalisis dalam penelitian ini. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah PKL yang 

dilakukan oleh siswa kelas XII Teknik Pemesinan B SMK Nasional Berbah, 

seberapa tinggi kesiapan kerja siwa kelas XII Teknik Pemesinan B SMK 

Nasional Berbah, dan seberapa besar pengaruh praktik kerja lapangan terhadap 

kesiapan kerja siswa kelas XII Teknik Pemesinan B SMK Nasional Berbah.  

Berdasarkan kajian teori, salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan 

kerja siswa yaitu pengalaman kerja yang diperoleh dari pelaksanaan PKL. 

Praktik kerja lapangan ini merupakan pola penyelenggaraan diklat yang 
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dikekola bersama-sama antara SMK dengan Industri sebagai institusi 

pasangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan 

sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program yang menggunakan  

berbagai bentuk  alternatif pelaksanaan. Kesiapan kerja sendiri tidak lepas dari 

praktik kerja lapangan yang dimiliki oleh para siswa, seorang siswa akan 

memiliki kesiapan kerja yang tinggi apabila saat melaksanakan praktik kerja 

lapangan dilakukan dengan maksimal sehingga pengalaman dan pengetahuan 

yang diperoleh akan semakin banyak/tinggi. 

Hasil penelitian mengenai praktik kerja lapangan siswa berada dalam 

kategori sangat tinggi. Hal ini dilihat pada jumlah responden penelitian yang 

menjawab  paling banyak masuk pada kategori sangat tinggi sebanyak 17 siswa 

(65.4%), sementara responden yang menjawab kategori tinggi sebanyak 9 

siswa (34.6%). Berdasarkan data yang sudah didapat, maka dapat diketahui 

bahwa siswa sudah melakukan praktik kerja lapangan dengan baik/optimal. 

Hasil penelitian mengenai kesiapan kerja siswa berada dalam kategori 

sangat tinggi. Hal ini dilihat pada jumlah responden penelitian yang menjawab 

paling banyak masuk pada kategori sangat tinggi sebanyak 20 siswa (77%). 

Kemudian jumlah responden yang menjawab pada kategori tinggi sebanyak 5 

siswa (19.2%), dan jumlah responden yang menjawab pada kategori cukup 

sebanyak 1 siswa (3.8%). Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak seluruh siswa memiliki kesiapan kerja yang tinggi sehingga masih 

ada siswa yang belum siap untuk bekerja. 
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Hasil tersebut menunjukan bahwa tingkat kesiapan siswa kelas XII 

Teknik Pemesinan B SMK Nasional Berbah sudah dalam kondisi baik dan 

perlu ditingkatkan supaya seluruh siswa mempunyai tingkat kesiapan yang 

baik/tinggi. Hal ini dilihat dari indikator bedasarkan angket penelitian yang 

sudah diisi oleh responden/siswa. 

Berdasarkan deskripsi data tiap indikator PKL baik dilihat dari rerata 

persentasenya dapat disimpulkan bahwa indikator kesesuaian penempatan 

dengan bidang studi siswa termasuk kategori tinggi (61%-80%) yaitu sebesar 

80.44%, indikator kesesuaian materi pelajaran dengan materi PKL termasuk 

kategori sangat tinggi (81%-100%) yaitu sebesar 84.80%., dan indikator 

monitoring oleh pembimbing termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%) 

yaitu sebesar 82.55%. Sedangkan Berdasarkan deskripsi data di tiap indikator 

Kesiapan Kerja dilihat dari responden maupun rerata persentasenya dapat 

disimpulkan bahwa indikator mempunyai pertimbangan yang logis dan objektif 

termasuk kategori tinggi (61%-80%) yaitu sebesar 79.80%, indikator 

mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain 

termasuk kategori tinggi (61%-80%) yaitu sebesar 77.88%, indikator memiliki 

sifat kritis termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%) yaitu sebesar 82.21%, 

indikator mempunyai keberanian untuk menerima tanggung jawab secara 

individual termasuk kategori sangat tinggi (81%-100%) yaitu sebesar 82.69%, 

indikator mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan termasuk 

kategori tinggi (61%-80%) yaitu sebesar 79.32%, dan indikator mempunyai 

ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti perkembangan kompetensi 
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keahliannya termasuk kategori tinggi (61%-80%) yaitu sebesar 77.40%. 

Hasil penelitian pengaruh PKL terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII 

Teknik Pemesinan B SMK Nasional Berbah diperoleh hasil sebesar 18.6% 

sedangkan 81.4% dijelaskan oleh berbagai macam variabel lain yang tidak 

dianalisis dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa praktik kerja 

lapangan yang dilakukan oleh siswa berpengaruh kecil terhadap kesiapan kerja 

siswa. Oleh karena itu, SMK Nasional Berbah hendaknya senantiasa 

memperbaiki dan terus meningkatkan program praktik kerja lapangan agar 

kesiapan kerja siswa semakin meningkat. Selain itu, sekolah senantiasa 

menambah pengetahuan dan ketrampilan mengenai penggunaan fasilitas atau 

alat-alat yang akan digunakan ketika PKL, agar kesiapan kerja siswa 

meningkat. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Instrumen penelitian ini dalam bentuk angket memiliki kelemahan karena 

tidak mampu mengontrol satu per satu apakah responden/siswa mengisi 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak.  

2. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja, sementara 

penelitian ini hanya melibatkan satu variabel yaitu praktik kerja lapangan. 

Meskipun antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan, namun besarnya pengaruh hanya 18.5%. Berdasarkan 
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hasil tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kesiapan kerja siswa yang tidak dibahas dalam penelitian. 

3. Hasil penelitian ini tdak dapat diterapkan pada SMK lain diluar SMK 

Nasional Berbah Kelas XII Teknik Pemesinan B. 

 


