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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Praktik Industri

1. Definisi Praktik Industri

Wardiman Djojonegoro mengemukakan bahwa praktik industri (PI) adalah 

bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara 

sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasan 

keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia usaha atau dunia 

industri (DU/DI), secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian 

profesional (1998:79).  Menurut Oemar Hamalik praktik industri atau dibeberapa 

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

yang di selenggarakan di lapangan, bertujuan untuk memberikan kecakapan yang 

diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi 

pekerjaan (2007:21). Hal ini sangat berguna untuk para siswa agar dapat 

beradaptasi dan siap terjun ke dunia kerja, sehingga di dalam bekerja nantinya 

dapat sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Praktik industri atau praktik kerja industri adalah “suatu program yang 
bersifat wajib tempuh bagi siswa SMK yang merupakan bagian dari Program 
Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dalam pedoman teknis pelaksanaan Pendidikan 
Sistem Ganda pada SMK disebutkan bahwa Praktik Kerja Industri adalah praktik 
keahlian produktif yang dilaksanakan di industri atau di perusahan yang berbentuk 
kegiatan mengajarkan pekerjan produksi dan jasa” (Kepmendiknas, 1997).

Pada hakekatnya penerapan PSG ini meliputi pelaksanaan praktik keahlian 

produktif, baik di sekolah dan di dunia usaha atau di dunia industri (DU/DI). 

Sekolah membekali siswa dengan materi pendiddikan umum (nourmative)
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pengetahuan dasar penunjang (adaptif), serta teori dan keterampilan dasar 

kejuruan (produktif). Selanjutnya DU/DI diharapkan dapat membantu 

bertanggung jawab terhadap peningkatan keahlian profesi melalui program khusus 

yang dinamakan Praktik Industri.

Praktik Industri merupakan bagian dari Pendidikan Sistem Ganda  (PGS) 

yang diilhami sebagai pendidikan dua sistem (dual system) yang dilakukan di 

Jerman. Yang kemudian mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan kurikulum 

SMK tahun 1994, dipertajam dengan kurikulum SMK edisi 1999 dan dipertegas 

dengan kurikulum SMK edisi 2004. Praktik Industri merupakan inovasi program 

SMK dimana peserta didik melakukan praktik kerja di dunia usaha atau di dunia 

industri (DU/DI). Praktik Industri merupakan bagian integral dari proses 

pendidikan dan pelatihan di SMK.

Proses penyiapan siswa agar mempunyai kesiapan kerja kurang maksimal 

apabila dilakukan hanya disekolahan saja. Kerjasama dengan pihak lain seperti 

dunia industri dan dunia usaha (DU/DI) sangat diperlukan  untuk mendukung 

kesiapan kerja siswa. Praktik Industri diharapkan akan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan kepada siswa tentang kondisi dunia kerja yang sesungguhnya dan 

pelaksanaan kegiatan ini merupakan suatu pelatihan bagi siswa untuk 

meningkatkan kemampuan  baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan 

yang sesuai dengan bidang keahlian busana. Dengan demikian bimbingan dari 

dunia usaha maupun dunia industri (DU/DI) sangatlah dibutuhkan, karena 

diharapkan akan terjadi transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga 

siswa akan lebih siap memasuki dunia kerja.  
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Praktik Industri diarahkan pada pencapaian kemampuan professional 

sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan-pekerjaan yang berlaku di lapangan 

pekerjaan. Program pendidikan ini dapat tercapai jika ada kerja sama yang saling 

membutuhkan antara Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja kemampuan professional 

tidak akan tercapai tanpa adanya peran dari dunia kerja karena DU/DI yang paling 

mengerti standar tenaga kerja yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Sehingga SMK 

diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan dunia kerja, kerja sama ini 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemasangan tamatan yang 

terangkum dalam program Praktik Industri.

Dari berbagai pendapat di atas menunjukkan bahwa Praktik Industri adalah 

suatu program praktik keahlian produktif yang bersifat wajib tempuh bagi siswa 

SMK yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri serta memiliki konsep 

tersendiri dalam pelaksanaannya dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kecakapan bekerja siswa.

2. Tujuan Praktik Industri

Program Praktik Industri di SMK bertujuan agar siswa memperoleh 

pengalaman langsung bekerja pada industri yang sebenarnya. Oemar Hamalik 

mengemukakan “secara umum pelatihan bertujuan mempersiapkan dan membina 

tenaga kerja, baik struktural maupun fungisional, yang memiliki kemampuan 

berdisiplin yang baik” (Oemar Hamalik,2007:16). Dengan demikian kegiatan ini 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan siwa agar memiliki 

rasa siap memasuki dunia kerja.
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Tujuan Praktik Industri juga tertuang dalam Depdikbud (1997:7) yang 

dikutip dari Maria Dwi Wijayanti:2010  adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan melalui peran serta 
institusi pasangan (DU/DI).

2) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan etos 
kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan.

3) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuaan keterampilan dan 
sikap yang menjadi bekal dasar pengembangan dirinya secara 
berkelanjutan.

4) Memberi pengetahuan dan penghargaan terhadap pengalman kerja sebagai 
bagian dari proses pendidikan.

5) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan 
melalui pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada di dunia kerja. 
(Depdikbud, 1997 : 7)

Adapun tujuan Praktik Industri menurut Wardiman Djojonegoro (1998:79) 

antara lain:

1) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional yaitu 
tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos 
kerja yang sesuai dengan tuntunan dunia kerja.

2) Meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepakatan (link and 
match) antara lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan.

3) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja 
yang berkualitas professional dengan memanfaatkan sumberdaya pelatihan 
yang ada di dunia kerja.

4) Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 
bagian dari proses pendidikan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Praktik Industri (PI) bertujuan 

untuk menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan etos 

kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, meningkatkan disiplin kerja, 

memberi penghargaan terhadap pengalaman kerja. Melalui Praktik Industri (PI) 

ini pengalaman siswa dan wawasan tentang dunia kerja secara nyata akan 

bertambah sehingga diharapkan siswa akan memiliki kesiapan kerja yang tinggi. 

Hal ini tercantum dalam tujuan Praktik Industri (PI) dengan nomor 2 dan 3, bahwa 
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siswa diberikan ilmu pengetahuan keterampilan, sikap, dan  etos kerja yang 

menjadi bekal dasar pengembangan diri untuk menyiapkan diri siswa memasuki 

dunia kerja.

3. Manfaat Praktik Industri

Praktik Industri memiliki beberapa manfaat, seperti yang disampaikan 

Oemar Hamalik “praktik kerja sebagi bagian integral dalam program pelatihan, 

perlu bahkan dilaksanakan karena mengandung beberapa manfaat atau 

kedayagunan tertentu” (2007:92). Praktik Industri sangat penting untuk para 

siswa, karena siswa akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman langsung dari dunia kerja. Manfaat Pratik Industri bisa dirasakan oleh 

pihak industri maupun pihak pendidikan, akan tetapi yang paling merasakan 

manfaat Pratik Industri adalah para siswa. 

Adapun manfat Pratik Industri untuk siswa atau para peserta menurut 

Oemar Hamalik adalah sebagai berikut: 

1) Menyediakan kesempatan kepada peserta untuk melatih keterampilan-
keterampilan manajemen dalam situasi lapangan yang aktual. Hal ini 
penting dalam rangka belajar menerapkan teori atau konsep atau prinsip 
yang telah dipelajari sebelumnya.

2) Memberikan pengalaman-pengalaman praktis kepada peserta sehingga 
hasil pelatihan bertambah luas.

3) Peserta berkesempatan memecahkan berbagai masalah manajemen di 
lapangan dengan mendayagunakan kemampuannya.

4) Mendekatkan dan menjembatani penyiapan peserta untuk terjun kebidang 
tugasnya setelah menempuh program pelatihan tersebut. (Oemar Hamalik, 
2007:93)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Praktik Industri dapat memberikan 

wawasan dan pengalaman baru untuk siswa, dapat melatih siswa untuk lebih 

terampil, dapat membantu pola pikir siswa agar dapat bersikap dewasa di dalam 
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memecahkan suatu masalah, membantu siswa memiliki kasiapan untuk memasuki 

dunia kerja. Sedangkan menurut Depdiknas (2008:7), Pratik Industri memberikan 

beberapa keuntungan bagi para siswa yaitu antara lain:

1) Hasil peserta didik akan lebih bermakana, karena setelah tamat akan betul-
betul memiliki bekal keahlian profesional untuk terjun ke lapangan kerja 
sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan untuk bekal 
pengembangan dirinya secara berkelanjutan.

2) Rentang waktu (lead time) untuk mencapai keahlian professional menjadi 
lebih singkat, karena setelah tamat praktik kerja industri tidak memerlukan 
waktu latihan lanjutan untuk mencapai tingkat keahlian siap pakai.

3) Keahlian profesional yang diperoleh melalui praktik kerja industri dapat 
meningkatkan harga dan rasa percaya diri tamatan yag pada akhirnya akan 
dapat mendorong mereka untuk meningkatkan keahlian pada tingkat yang 
lebih tinggi.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Pratik Industri 

bermanfaat untuk siswa didalam mengembangkan maupun menambah ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bekerja dalam suasana yang nyata 

sehingga akan menambah rasa percaya diri siswa, yang nantinya akan digunakan 

siswa untuk terjun ke dunia kerja.

4. Komponen Praktik Industri

Menurut Wardiman Djojonegoro (1997:58), Praktik Industri sebagai salah 

satu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kejuruaan 

didukung oleh faktor yang menjadi komponen utama. Komponen tersebut adalah; 

1) dunia usaha/dunia industri (DU/DI) pasangan; 2) program pendidikan dan 

pelatihan bersama, yang terdiri dari standar kompetensi, standar pelatihan dan 

pendidikan, penilaian hasil belajar dan sertifikasi, kelembagan dan kerjasama.

a. Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) Pasangan
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Praktik Industri hanya mungkin dilaksanakan apabila terdapat kerjasama 

dan kesepakatan antara institusi pendidikan kejuruan (SMK) dan institusi 

lapangan (industri) yang memiliki sumberdaya untuk mengembangkan keahlian 

kejuruan pemetaan DU/DI sangat penting dilakukan sebelum program Praktik 

Industri dirancang. Hal ini dimaksudkan agar DU/DI yang dijadikan mitra benar-

benar sesuai dengan program keahlian yang sedang ditekuni oleh peserta didik

sehingga tujuan Praktik Industri tercapai dengan baik. 

Pemetaan dunia industri dan dunia usaha (DU/DI) dilakukan dengan cara 

melakukan inventarisasi DU/DI melalui media masa seperti internet, dilanjutkan 

dengan kunjungan langsung atau survei, bisa juga menggunakan cara lain yang 

lebih efektif sesuai dengan keadan SMK. Secara umum DU/DI yang tepat 

dilibatkan dalam program Praktik Industri adalah DU/DI dengan skala regional, 

nasional atau multinasional. Namun pada kenyataannya DU/DI dengan skala kecil 

lebih memiliki perhatian terhadap pembelajaran dan lebih terbuka dibandingkan 

dengan DU/DI dengan skala besar untuk menginventarisasi DU/DI bisa

menggunakan format seperti ini.

Tabel 1. Format inventarisasi DU/DI pasangan untuk Praktik Industri 

Nama DU/DI  :
Alamat telp DU/DI :

Daya tampung Kemampuan yang 
dibutuhkan

fasilitas yang 
dimiliki

jenis produksi

Adapun DU/DI yang sebagai institusi pasangan Praktik Industri Program 

Studi Tata Busana di SMK Karya Rini Yogyakarta adalah industri-industri skala 
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kecil menengah antara lain modiste, tailoring, butik, unit produksi di SMK Karya 

Rini dan di rumah produksi seorang desainer lokal. 

b. Program Pendidikan dan Pelatihan Bersama

Praktik Industri (PI) pada dasarnya adalah milik dan tanggung jawab 

bersama antara lembaga pendidikan kejuruan dan institusi pasangan maka 

program dirancang dan disepakati oleh kedua pihak dengan tuntutan keahlian 

dunia kerja. Adapun komponen  program pendidikan dan pelatihan adalah sebagai 

berikut:

1) Kurikulum dan standar kompetensi 

Pengembangan kurikulum Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang menjadi 

dasar penyelengaraan Praktik Industri bertujuan untuk meningkatkan 

kebermaknaan substansi kurikulum yang akan dipelajari disekolah dan di dunia 

usaha atau dunia industri (DU/DI) sebagai kesatuan yang utuh yang saling 

melengkapi. 

Menurut Wardiman Djojonegoro (1998.33) ada beberapa prinsip dalam 

pelaksanan Praktik Industri, yaitu selain berbasis kompetensi, berbasis 

produksi (production based), belajar tuntas (mastery learning) belajar melalui 

pengalaman langsung (learning by experience doing) dan belajar perseorangan 

(individualizedle arning) yakni setiap siswa harus diberi kesempatan untuk 

maju dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan 

demikian siswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan, nilai dan 

pola fikir serta dapat melakukan tindakan sesuai dengan pemahaman dan 

penghayatan dari apa yang telah dipelajari siswa. Adanya pengaturan kegiatan 
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belajar mengajar dalam pelaksanaan Praktik Industri dapat dijadikan acuan 

bagi sekolah dan DU/DI pasangan untuk melaksanakan kegiatan Praktik 

Industri. Sehingga siswa dapat menguasai segala kemampuan sesuai dengan 

standar kompetensi yang relevan.

2) Standar pelatihan dan pendidikan

Untuk mencapai standar kemampuan tamatan yang telah diterapkan, 

diperoleh suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara standar,

Wahyu Nurhajadmo dalam Ika Srisumarsih (2009:20). Dengan demikian dalam 

Praktik Industri diperlukan suatu standar yang disepakati bersama antara 

sekolah kejuruan dan pihak dunia usaha atau dunia industri (DU/DI) adalah 1)

materi terdiri dari komponen umum (normatif), komponen dasar (adaptif), 

komponen kejuruan (produktif); 2) waktu ditentukan dari kemampuan yang 

harus dipelajari oleh siswa; 3) pola pelaksanaan dan model pengaturan 

penyelenggaraan program.

3) Penilaian hasil belajar dan sertifikasi Praktik Industri

Penilaian diartikan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai 

kepada objek tertentu berdasarkan suatu Kriteria tertentu (Nana Sujana, 

1989:3) dalam proses evaluasi hasil belajar Praktik Industri dilakukan penilaian 

dan sertifikasi. Penilaian adalah upaya untuk menafsirkan hasil pengukuran 

dengan cara membandingkannya terhadap patokan tertentu yang telah 

disepakati. Sedangkan yang dimaksud sertifikasi adalah suatu proses 

pengakuan keahlian dan kewenangan seorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

pekerjan tertentu, melalui sesuatu proses sistem pengujian keahlian yang 
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mengacu kepada standar keahlian yang berlaku dan diakui oleh lapangan 

pekerjaan (Depdikbud:2007). Pengukuran dan penilaian keberhasilan siswa 

dalam mencapai kemampuan sesuai standar kompetensi profesi yang 

ditetapkan secara bersama antar pihak sekolah dan DU/DI.  Penetapan 

kelulusan siswa dinyatakan dengan pemberian sertivikat yang memuat aspek-

aspek kegiatan yang dilakuka di DU/DI. Evaluasi dilaksanakan secara terpadu 

dari aspek yang dinilai, penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung 

meliputi persiapan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi kegiatan. 

4) Kelembagaan kerjasama

Pelaksanaan Praktik Industri didukung dan jaminan keterlaksanaan 

melalui lembaga kerjasama. Lembaga kerjasama ini melibatkan pihak 

pemerintahan dalam hal ini adalan Kementrian Pendidikan Nasional 

(Kemendiknas) dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dan 

pelatihan kejuruan antara lain pihak Organisasi Pekerja dan Asosiasi Profesi 

dan Tokoh Masyarakat.

5. Mentoring dan Evaluasi Praktik Industri

Para pembinbing juga bertugas untuk mentoring dan mengevaluasi para 

siswa di dalam melaksanakan Praktik Industri. Secara umum mentoring dan 

evaluasi digunakan sebagai alat pengendalian/control terhadap suatu proses 

pelaksanan kegiatan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari kegiatan yang 

telah direncanakan dalam upaya mencapai tujuan program yang diharapkan.

Pengertian dari mentoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

pembimbing untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Praktik Industri yang 
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disepakati antara sekolah dengan DU/DI. Kegiatan ini sangat penting untuk 

memantau kinerja para siswa praktikan di dalam menjalankan tugasnya, sehingga 

guru pembimbing dapat membuat laporan kepada pihak sekolah. Sedangkan 

evaluasi itu sendiri yaitu kegiatan untuk mengetahui sejuh mana siswa peserta 

mencapai tujuan Praktik Industri. Kegiatan evaluasi dilakukan bersama antara 

guru pembimbing dan instruktur dari dunia kerja.

Sasaran kegiatan evaluasi adalah tingkat penguasaan pengetahuan 

keterampilan siswa dalam menjelaskan pekerjaan dan sikap serta perilaku siswa 

selama menjalani Praktik Industri. Tujuan dari monitoring dan evaluasi Praktik 

Industri yang tercantum dalam Depdikbud, (1997:2) adalah 1) Memantau setiap 

tahapan proses kegiatan selama program berjalan secara berkala untuk melihat 

konsistensi antara kegiatan yang direncanakan dan pelaksanaan; 2) Menilai 

ketercapaian program dan mengidentifikasi problematik yang dihadapi selama 

proses berjalan, sebagai masukan untuk pembinaan dan perbaika serta 

perencanaan ulang.

Menurut Oemar Hamalik (2001:120-126) evaluasi atau penilaian hasil 

pelatihan meliputi beberapa hal yaitu:

a. Evaluasi aspek pengetahuan

Evaluasi terhadap aspek pengetahuan bertujuan untuk mengetahui; 1)

penguasan siswa tentang pengenalan fakta-fakta; 2)  tingkat pemahaman siswa 

mengenai konsep-konsep dan teori; 3) kemampuan siswa dalam penerapan 

prinsip-prinsip  dalam materi pelatihan; 4) kemampuan siswa mengkaji (analisis) 
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suatu masalah dan upaya pemecahannya; 5) kemampuan peserta mengenai

kegiatan dan produk yang dihasilkan.

b. Evaluasi aspek keterampilan

Evaluasi dilakukan pada akhir pelatihan yang bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan keterampilan siswa.

c. Evaluasi aspek sikap

Sikap mengandung beberapa unsur yakni penghargaan, minat, nilai,

disiplin, kesadaran, dan watak.

6. Fasilitas Praktik Industri

Menurut Slameto (2006:68) jika peralatan atau alat belajar itu lengkap 

maka akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada 

siswa. Hal ini dikarenakan siswa langsung memakai peralatan tersebut sehingga 

siswa dengan mudah menerima pelajaran dan menguasainya, sehinga belajarnya 

akan mebih menyenangkan .

Akan tetapi ada beberapa tempat industri pasangan yang tidak memiliki 

peralatan atau fasilitas yang cukup memadai, baik dari segi jumlahnya maupun 

kualitasnya. Hal tersebut tidak menjadi faktor penghambat pelaksanaan Praktik 

Industri, karena tempat-tempat Praktik Industri bisa menutupi ekurangan dengan 

member pengetahuan maupun keterampilan yang lain.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Praktik 

Industri diperlukan mentoring dan evaluasi yang dilakukan oleh guru pembimbing 

dan instruktur dari DU/DI pasangan agar kegiatan tersebut dapat sesuai degan 

tujuan. Siswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan maupun keterampilan



23

baik dari segi bidang pekerjaan, segi peralatan, maupun mental yang siap terjun 

dalam dunia kerja yang sesunggguhnya.

B. Kesiapan Kerja

1. Pengertian Kesiapan Kerja

Dalam kamus bahasa Indonesia kesiapan berasal dari kata “siap” yang 

berarti “sudah siap”. Dalam kamus lengkap spikologi karangan JP. Chaplin, 

terjemahan Kartini Kartono mengemukakan “kesiapan adalah tingkat 

perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang nenggantungkan bagi 

pemraktikan sesuatu” (Chaplin dalam Kartini Kartono, 2002:4-18). Ditinjau lebih 

jauh lagi kesiapan dapat diartikan sebagai kemampuan, keinginan, dan untuk 

melakukan kegiatan tertentu yang bergabung pada tingkat kemasakan 

pengalaman-pengalaman sebelumnya serta kondisi mental yang sesuai Dali Gulo 

dalam Ika Srisumarsih (2009:24). Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa 

kesiapan itu adalah kemauan, kemampuan atau rasa ingin untuk menyalurkan 

bakat atau kemampuan diri seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan dimana 

harus ada tingkat kemasakan atau kematagan baik dari segi pengalaman maupun 

kondisi mentalnya, sehingga siswa sudah siap untuk terjun kedunia kerja dengan 

kondisi yang sudah matang, sehingga diharapkan siswa dapat bekerja dengan 

baik.

Sedangkan menurut Slameto “Kesiapan adalah keseluruhan kondisi 

seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon / jawaban didalam cara 

tertentu terhadap suatu situasi”(Slameto 2010 : 113). Maksud dari pendapat 

diaatas adalah dengan adanya suatu kesiapan pada diri seseorang maka orang 
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tersebut dapat memberi respon atau reaksi dengan cara-cara tertentu didalam 

menghadapi situasi apapun. Slameto juga mengungkapkan tiga aspek yang 

mencakup kesiapan 1) kondisi fisik, mental dan emosional; 2) kebutuhan-

kebutuhan, motivasi dan tujuan; 3) keterampilan, pengetahuan dan pengertian 

yang lain yang telah dipelajari (Slameto 2010 : 113)

Kesiaapan kerja merupakan modal utama bagi peserta didik untuk 

melakukan pekerjaan apa saja sehingga dengan kesiaapan kerja akan diperoleh 

hasil yang maksimal. Menurut Agus Fitri Yanto (2006:9) secara sederhana

kesiapan kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya 

keserasian antara kematangan fisik, mental, serta pengalaman sehingga individu  

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam 

hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan. Kesiapan kerja diperlukan untuk 

mencetak calon tenaga kerja yang tangguh dan berkualitas. Mengingat calon 

tenaga kerja yang melebihi jumlah lapangan kerja mengakibatkan persaingan 

mendapatkan pekerjaan semakin bertambah ketat. Dalam kehidupan nyata tidak 

semua remaja memiliki kesiapan kerja yang baik.

Menurut Agus Fitri Yanto (2006:5) ada beberapa hal yang menyebabkan 

rendahnya kesiapan kerja yang dimiliki remaja yaitu sedikitnya informasi 

pekerjaan yang dimiliki, usaha yang dilakukan untuk mencari pekerjaan dan 

kurang matangnya perencanaan karir, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan 

banyaknya para remaja lulusan SMK yang tidak tertampung dalam dunia kerja 

dikarenakan dunia industri membutuhkan  tenaga yang matang dan siap untuk 
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bekerja. Dalam hal ini SMK sangat berperan penting didalam mendidik siswa agar 

dapat menjadi siswa yang terampil dan siap pakai.

2. Ciri-ciri Kesiapan Kerja

Aspek penguasaan teori, kemampuan praktik yang dimiliki, dan siap kerja 

yang baik merupakan unsur penting dalam kesiapan kerja, dapat menentukan 

kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan informasi berupa fenomena 

yang terjadi dihadapannya. Begitu pula dengan kemampuan praktik seseorang 

mampu mengorganisir dan melaksanakan penyelesaian tugas dengan baik.

Menurut A. Muri Yusuf (2002:104) sebuah lembaga atau institusi dapat 

percaya bila seseorang memiliki kemampuan menangani tugas yang diberikan. 

Pendidikan formal bertugas memberikan pendidikan awal mengenai kemajuan, 

ketangguhan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, kedisiplinan etos kerja, 

keprofesian, penanaman tanggung jawab dan memberikan ciri spesifik produk 

yang dibentuknya. Pendapat dari teori ini sangat benar hal ini dikarenakan 

lembaga formal memiliki peran yang sangat penting didalam pembentukan suatu 

kompetensi dari dalam diri seseorang sehingga apabila diteruskan didunia kerja 

dapat melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa ada hambatan.

Sedangkan menurut Agus Fitri Yanto (2006:9-11), ciri siswa yang telah 

memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Mempunyai pertimbangan yang logis dan obyektif

Siswa yang telah cukup umur akan mempunyai pertimbangan yang tidak 

hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi siswa tersebut akan menghubungkannya

dengan hal lain, dengan melihat pengalaman orang lain.
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b. Mempunyai kemampuan dan kemamuan untuk bekerja sama dengan orang 

lain

Dalam bekerja dibutuhkan hubungan dengan banyak orang untuk menjalin 

kerjasama, dalam dunia kerja siswa dituntut untuk bisa berinteraksi dengan orang 

lain.

c. Memiliki sikap kritis

Sikap kritis dibutuhkan untuk dapat mengoreksi kesalahan yang 

selanjutnya akan dapat memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan setelah 

koreksi tersebut. Mengkritisi disini tidak hanya untuk kesalahan diri sendiri tetapi 

juga untuk lingkungan sekitar sehingga memunculkan ide, gagasan serta inisiatif.

d. Mempunyai keberanian untuk menerima tanggung jawab secara individual

Dalam bekerja diperlukan tanggung jawab dari setiap pekerjaan, tanggung 

jawab akan timbul dalam diri siswa ketika ia telah melampaui kematangan fisik 

dan mental disertai dengan kesadaran yang timbul dari individu tersebut.

e. Mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan

Menyesuaikan diri dengan lingkungan terutama lingkungan kerja 

merupakan modal untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Hal 

tersebut dapat dimulai sebelum siswa masuk kedunia kerja yang didapat dari 

pengalaman Praktik Industri.

f. Mempunyai ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti perkembangan 

bidang keahliannya
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Keinginan untuk maju dapat menjadi dasar munculnya kesiapan kerja 

karena siswa terdorong untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi, usaha 

yang dilakukan salah satunya dengan mengikuti perkembangan bidang 

keahliannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang siswa lulusan SMK 

sebagai calon tenaga kerja akan memiliki kesiapan kerja apabila siswa memiliki 

kemampuan yang mencakup aspek seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap 

tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Aspek pengetahuan dapat dibina melalui proses pemberian teori sesuai 

dengan bidang keahliannya. Aspek keterampilan dapat dibina melalui rangsangan 

yang positif sesuai dengan bidang kejuruannya. Rangsangan positif ini diharapkan 

agar siswa mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh terhadap bidang 

kerjanya, sesuai dengan jurusannya. Seseorang yang telah memiliki kesiapan kerja 

harus dapat menganbil keputusan untuk memilih jenis pekerjaan, berambisi untuk 

maju dan selalu menambah pengetahuaan sesuai dengan bidangnya melalui proses 

belajar mengajar serta pengalaman yang didapat siswa dari dalam sekolah maupun 

dari luar sekolah. Serta didukung oleh berbagai informasi dengan pengetahuaan 

mengenai dunia kerja akan mendorong siswa mempunyai kesiapan kerja yang 

tinggi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiaapan Kerja

Keberhasilan setiap individu dalam dunia kerja selain ditentukan oleh 

penguasaan bidang kompetensinya juga ditentukan oleh bakat, minat, sifat, dan 

sikap serta nilai-nilai terdapat pada seseorang yang tumbuh dan berkembang 
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menurut pola perkembangan masing-masing merupakan suatu penyangga yang 

penting. Tekad, semangat, komitmen ingin berhasil, genetika, lingkungan 

keluarga, praktik kerja lapangan dan keyakinan serta kepercayan diri sendiri 

merupakan hal yang harus dimiliki oleh siswa.

Menurut A. Muri Yusuf (2002:86) sikap, tekad, semangat dan komitmen 

akan muncul seiring dengan kematangan pribadi seseorang. Tingkat kemantangan 

merupakan suatu saat dalam proses perkembangan dimana suatu fungsi fisik atau 

mental telah tercapai perkembangannya yang sempurna dalam arti siap digunakan, 

selanjutnya pengalaman yang akan mepengaruhinya. Kesiapan kerja dapat 

diperoleh dari lingkungan pendidikan dan keluarga. Dengan demikian pada saat 

seseorang diharuskan untuk memilih suatu pekerjaan baiknya proses itu terjadi 

dengan sejalan dan bersamaan yakni antara diri, pekerjaan, lingkungan, serta 

keluarga.

Sedangkan menurut Slameto penyesuaaian kondisi pada suatu saat akan 

mempengaruhi kecenderungan untuk memberi respons. Kondisi mencakup 

setidaknya tiga aspek yaitu; 1) Kondisi fisik, mental dan emosional; 2) 

Kebutuhan-kebutuhan, motif, dan minat serta tujuan; 3) Keterampilan, 

pengetahuan dan pengertian yang telah dipelajari, (Slemeto,2006:59)

Kondisi yang permanen seperti cacat tubuh tidak termasuk pada kondisi 

fisik yang dapat mempengaruhi kematangan. Untuk kondisi mental meliputi 

kecerdasan, sedangkan kondisi emosional berhubungan dengan minat dan 

motivasi atau dorongan yang akan mempengaruhi kesiapan kerja.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali faktor yang 

berpengaruh terhadap kesiapan kerja yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari 

siswa. Faktor internal meliputi kematangan fisik maupun mental, ketekunan, 

kreatifitas, minat, bakat, intelegensi, kemandirian, penguasaan ilmu pengetahuan, 

dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal adalah informasi dunia kerja, 

lingkungan tempat tinggal, sarana dan prasarana belajar, pengalaman dan praktik 

kerja lapangan serta latar belakang siswa.

4. Indikator Kesiapan Kerja

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai misi utama yaitu untuk 

mempersiapkan siswanya sebagai calon tenaga kerja profesional yang memiliki 

kesiapan untuk memasuki dunia kerja di industri atau berwirausaha sendiri sesuai 

dengan bidang busana. Pendidikan kejuruan merupakan sarana pendidikan yang 

lebih luas untuk mempersiapkan tenaga kerja yang orientasinya tidak hanya 

keterampilan saja tetapi juga meliputi seluruh potensi yang dibutuhkan siswa.

Seorang siswa lulus SMK sebagai calon tenaga kerja akan memiliki 

kesiapan kerja apabila memiliki kemampuan yang mencakup pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dibutuhkan saat bekerja. Siswa yang telah cukup 

umur akan mempunyai kemampuan untuk bekerja dan kematangan dalam 

memilih pekerjaan. Dalam bekerja siswa harus dituntut untuk berinteraksi atau 

bekerja sama dengan orang lain. Setiap pekerjaan tidak luput dari kesalahan 

sehingga dibutuhkan sikap kritis untuk mengoreksi kesalahan diri sendiri maupun 

orang lain dan kritis dengan masalah yang ada. Siswa yang siap bekerja akan 

mempunyai keberanian untuk menerima tanggung jawab dan keinginan untuk 
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maju memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi, selain itu siswa harus dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesiapan 

kerja terdiri dari kematangan dan kemampuan untuk bekerja, bisa bekerjasama 

dengan orang lain, bersikap kritis, keberanian menerima tanggung jawab, ambisi 

untuk maju dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja.

C. Penelitan yang Relevaan 

1. Penelitan yang dilakukan oleh Retno Sulistiyoningrum, mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi dalam skripsinya mengenai Peran Praktik Kerja 

Industri Dalam Menunjang Kesiapan Memasuki Dunia Kerja Siswa Kelas XII 

Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Bantul, hasil 

penelitian ini adalah Praktik Kerja Industri berada dalam kondisi baik sebesar 

55,71%, pelaksanan Praktik Kerja Industri memiliki prosentase 51,43% 

dalam kategori baik dan presentase 48,57% dalam kondisi sangat baik, 

hambatan yang dialami selama Praktik Kerja Industri berasal dari guru 

pembimbing, instruktur lapangan, dan dari dalam diri siswa sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Srisumarsih, mahasiswa pendidikan teknik 

busana dalam skripsinya mengenai “Kontribusi Praktik Industri Terhadap 

Minat Siswa Dalam Berwirausaha Di Bidang Busana Pada Siswa Kelas XII 

Tata Busana SMK Negeri 6 Yogyakarta”. Hasil penelitian ini adalah minat 

berwirausaha siswa Kelas XII Tata Busana SMK Negeri 6 Yogyakartapada 

kategori tinggi dengan nilai rerata (M) sebesar 124,46 sedangkan praktik 

industri pada siswa Kelas XII Tata Busana SMK Negeri 6 Yogyakarta dalam 
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kategori tinggi dengan nilai rerata (M)sebesar 134,88. Terdapat hubungan 

yang signifikan antara Praktik Industri dan minat berwirausahasiswa Kelas 

XII Tata Busana SMK Negeri 6 Yogyakarta dengan sebesar 0.731, 

juga terdapat kontribusi yang pelaksanaan Praktik Industri terhadap tumbuh 

kembangnya minat berwirausaha siswa Kelas XII Tata Busana SMK Negeri 6 

Yogyakarta sebesar 53,4%

D. Kerangka Berfikir

Untuk mendidik siswa yang siap terjun ke dunia kerja, SMK 

melaksanakan program Pendidikan Sistem Ganda yang implementasinya adalah 

Praktik Industri. Praktik Industri merupakan program praktik keahlian produktif 

yang wajib tempuh bagi siwa yang dilaksanakan di DU/DI, serta mempunyai 

konsep dan tujuan untuk meningkatkan kesiapan kerja siswa. Kegiatan ini 

bertujuan agar siswa dapat menyerap berbagai pengalaman, pengetahuan dan 

kemampuan baik dalam proses produksi, pelayanan terhadap konsumen, strategi 

pemasaran, hingga pada sistem manjemen yang digunakan. 

Kesiapan kerja adalah keseluruhan kondisi individu yang meliputi 

kematangan fisik, mental dan pengalaman sehingga mampu melaksanakan suatu 

kegiatan atau pekerjaan. Kesiapan kerja tergantung pada tingkat kemasakan 

pengalaman serta kondisi mental dan emosi yang meliputi kemauan untuk bekerja 

sama dengan orang lain, bersikap kritis, kesediaan menerima tanggung jawab, 

ambisi untuk maju serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.

Dengan adanya Praktik Industri siswa akan memiliki pengalaman kerja 

dan gambaran tentang kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. Pengalaman yang 
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diperoleh siswa selama melaksanakan Praktik Industri mampu memberikan 

wawasan dan pengalaman dalam berbagai aspek mengenai kondisi dunia kerja. 

Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh akan mempengaruhi 

pola pikir, sikap dan tingkah laku dalam bekerja. Dari sudut pandang mental siswa 

menjadi terlatih untuk berani menerima tanggung jawab. Memiliki pertimbangan 

logis dan obyektif, berambisi untuk maju, memiliki sikap kritis dan mempunyai 

kemampuan untuk memasuki dunia kerja.

E. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang merupakan 

pertanyan dalam penelitian yang harus diuji benar atau tidaknya dengan penelitian 

jawaban sementara yang dimaksud didasarkan atas logika dan pemikiran yang 

rasional (Sutrisno Hadi, 2000:11)\. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir 

berikut hipotesis dan pertanyaan penelitian:

1. Hipotesis Penelitian

Terdapat peran efektif pengalaman Praktik Industri dalam menunjang

kesiapan memasuki dunia kerja siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Tata 

Busana SMK Karya Rini Yogyakarta

2. Pertanyan Penelitian

a. Bagaimana Praktik Industri siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Tata 

Busana SMK Karya Rini Yogyakarta?.

b. Bagaimana kesiapan kerja siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Tata 

Busana SMK Karya Rini Yogyakarta?.


