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ABSTRAK 
 

PENGARUH JENJANG PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA 
TERHADAP PERSEPSI MENGENAI PENEMPATAN KERJA  

DI PT. TIGA SERANGKAI 
 
Ni’mah Budiarti, A210 100 034. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh jenjang 
pendidikan dan pengalaman kerja terhadap persepsi mengenai penempatan kerja 
karyawan di PT. Tiga Serangkai; 2) Untuk mengetahui pengaruh jenjang 
pendidikan terhadap persepsi mengenai penempatan kerja karyawan di PT. Tiga 
Serangkai; dan 3) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap 
persepsi mengenai penempatan kerja karyawan di PT. Tiga Serangkai. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di PT. Tiga Serangkai. Populasi dalam 
penelitian ini secara nyata dapat diidentifikasi dengan jelas, karena sifat dan 
identitas responden terdeteksi oleh manajemen. Sampel diambil sebanyak 127 
karyawan PT. Tiga Serangkai, dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda, uji t dan uji F, selain 
itu dilakukan pula perhitungan koefisien determinasi, sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Jenjang pendidikan berpengaruh 
terhadap penempatan kerja di PT. Tiga Serangkai. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
analisis regresi linear berganda (uji t) memperoleh thitung > ttabel, yaitu 35,113 > 
1,979 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. dengan sumbangan efektif 
sebesar 17,9%; 2) Pengalaman kerja berpengaruh terhadap penempatan kerja di 
PT. Tiga Serangkai. Hasil analisis regresi linear berganda memperoleh thitung > 
ttabel, yaitu 5,113 > 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 
sumbangan efektif sebesar 14,3%; dan 3) Jenjang pendidikan dan pengalaman 
kerja berpengaruh terhadap penempatan kerja di PT. Tiga Serangkai. Hal ini 
dapat dilihat dari analisis uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 29,495 > 
3,069 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hasil uji koefisien determinasi 
diperoleh nilai sebesar 0,322 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh jenjang 
pendidikan dan pengalaman kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh 
positif terhadap penempatan kerja PT. Tiga Serangkai. Sedangkan untuk jumlah 
prosentase dari penelitian ini adalah sebesar 32,2% sedangkan 67,8% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 
 
Kata kunci: jenjang pendidikan, pengalaman kerja dan persepsi mengenai 

penempatan kerja. 
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A. PENDAHULUAN 

  Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan berkembang sangat 

pesat dengan didukung oleh proses transformasi informasi yang 

mengakibatkan perubahan pola hidup manusia. Kesiapan perusahaan 

dalam menghadapi era globalisasi perlu mendapat dukungan dari semua 

komponen didalamnya. Oleh karena itu strategi Sumber Daya Manusia 

(SDM) perlu dipersiapkan secara seksama agar mampu menghasilkan 

adalah karyawan dalam perusahaan dengan ide-ide baru, ketrampilan 

menyelesaikan masalah dan menangkap peluang ataupun ketepatannya 

dalam mengambil keputusan. 

Menurut Riva’i (2005:170), “Penempatan adalah penugasan 

kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya”. Para karyawan 

baru yang telah diselesai menjalankan program orientasi harus segera 

mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dengan  bakat dan keahlian 

yang dimiliknya. Penempatan karyawan baru berarti mengaplikasikan para 

karyawan pada posisi tertentu.  

Penempatan posisi kerja selain sebagai upaya memperbaiki kinerja 

juga biasanya dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan atau 

bagian-bagian tertentu. Menurut Siswanto (2003:162) mengatakan bahwa:  

Sebelum menempatkan karyawan ditempat, mereka harus bekerja 
perlu dengan dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain prestasi 
akademik, pengalaman, kesehatan fisik, mental, status perkawinan 
dan usia. 
Jenjang pendidikan seseorang karyawan dapat mencerminkan 

kemampuan intelektual dan jenis ketrampilan yang dimiliki untuk 

mengukur kemampuan karyawan. Mungkin masih banyak yang 

mempengaruhi kemampuan seorang karyawan selain jenjang pendidikan. 

Menurut Siagian (2004:12), “Artinya tidak mustahil seseorang yang 

sesungguhnya memiliki tingkat kemampuan intelektual yang cukup 

tinggi”. 

Menurut Sastrohadiwiryo (2002:199), pengertian pendidikan  yang 

kaitannya dengan pekerjaannya dapat didefinisikan bahwa, “Pendidikan 
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merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap 

para tenaga kerja sehingga dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan 

kerja mereka”. 

Menurut Heidjarachman (2004:115), “Pengalaman kerja dapat 
membantu para tenaga kerja dalam memperoleh arah diri dan 
belajar memecahkan masalah yang mereka hadapi dan sesuai 
dengan itu mendorong mereka kepada aktifitas menciptakan situasi 
keharmonisan bekerja efektif dan efisien”.  
Bertolak dari paparan diatas, peneliti sengaja mengangkat 

permasalahan tersebut dalam judul “PENGARUH JENJANG 

PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP 

PENEMPATAN KERJA DI PT. TIGA SERANGKAI”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :  1) Untuk mengetahui 

pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap penempatan 

kerja karyawan di PT. Tiga Serangkai. 2) Untuk mengetahui pengaruh 

tingkat pendidikan terhadap penempatan kerja karyawan di PT. Tiga 

Serangkai. 3) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap 

penempatan kerja karyawan di PT. Tiga Serangkai 

 

B. LANDASAN TEORI 

Jenjang Pendidikan 

Menurut Sastrohadiwiryo (2002:199) pendidikan didefinisikan 

bahwa, “Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, 

pengertian, atau sikap para tenaga kerja sehingga mereka lebih dapat 

menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka”. Adapun indikator 

pendidikan terdiri dari tingkat paling bawah hingga paling atas 

(Wikipedia:2013)  adalah Pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

perguruan tinggi. 

Pengalaman Kerja  

Menurut Heidjarachman (2004:115) mengatakan bahwa, 

“Pengalaman kerja dapat membantu para tenaga kerja dalam memperoleh 

arah diri dan belajar memecahkan masalah yang mereka hadapi dan sesuai 

dengan itu mendorong mereka kepada aktifitas menciptakan situasi 
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keharmonisan bekerja efektif dan efisien”. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pengalaman kerja seseorang adalah waktu, frekuensi, jenis 

tugas, penerapan dan hasil. 

Penempatan Kerja  

Menurut Riva’i (2005:211), “Penempatan karyawan berarti 

mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu atau penugasan 

kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya”. Menurut Siswanto 

(2003:162) mengatakan bahwa, “Sebelum menempatkan karyawan di 

tempat mereka harus bekerja perlu pertimbangan beberapa faktor, antara 

lain prestasi akademik, pengalaman, kesehatan fisik, mental, status 

perkawinan dan usia”. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Variabel Indpenden/bebas yaitu variabel rangsangan yang 

mempengaruhi variabel yang lain. Dalam hal ini, yang menjadi 

independen adalah jenjang pendidikan (��) dan pengalaman kerja 

(��). 

2. Variabel dependen/terikat yaitu suatu jabatan atas hasil dari perilaku 

yang telah dirangsang. Dalam hal ini, yang menjadi variabel dpenden 

adalah penempatan kerja (Y). 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian ini 

dilakukan di PT. Tiga Serangkai. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 

sampai Juli 2014. Populasi penelitian ini berjumlah 275 karyawan. 

Jenjang pendidikan 

(��) 

Pengalaman Kerja 

(��) 

Penempatan Kerja 

(Y) 
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Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 127 karyawan. Teknik 

pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik simple random 

sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik angket dan dokumentasi. 

Teknik pengumpulan data berasal dari data primer yaitu angket 

pengalaman kerja dan penempatan kerja, dan data sekunder yang berupa 

jumlah jenjang pendidikan pegawai yang dijadikan populasi dan sampel. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, 

yaitu variabel terikat penempatan kerja (Y) dan variabel bebas yaitu 

jenjang pendidikan (X1) dan pengalaman kerja (X2). 

Instrumen penelitian berupa item-item pertanyaan dalam bentuk 

angket yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang 

berjumlah 20 karyawan pada PT. Tiga Serangkai. Teknik ini digunakan 

untuk menguji instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dan keandalan (reliabel) angket. Metode 

yang digunakan dalam uji validitas yaitu Product Moment Correlation. 

Sedangkan dalam uji reliabilitas itu menggunakan metode Cronbach 

Alpha. Setelah itu, dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji normalitas 

dan linieritas. Jika kriteria pada uji prasyarat analisis sudah terpenuhi maka 

dilanjutkan dengan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh 

X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya dilakukan uji F, uji t, koefisien 

determinasi, sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE). 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Sebelum angket diberikan kepada sampel, angket tersebut 

ditryoutkan terlebih dahulu kepada 20 siswa di luar sampel. Item angket 

dinyatakan valid jika r xy > r tabel pada taraf signifikansi (α) = 5% yaitu 0,05 

dan sebaliknya. Dari uji validitas angket pengalaman kerja (15 soal) dan  

angket penempatan kerja (15 soal) semua item soal dinyatakan valid. 

Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r tabel dan nilai r positif. koefisien 
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reliabilitas (r11) masing-masing sebesar 0,941 dan 0,919 dengan nilai 

tersebut, berarti lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 5% dengan 

jumlah data (n) 20 yaitu sebesar 0,444. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh pernyataan yang valid dinyatakan reliable dan layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji 

normalitas yang berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas 

menggunakan uji liliefors melalui uji Kolmogorov-Smirnov dalam 

program SPSS For Windows versi 15.0. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

data distribusi normal. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data 

berdistribusi tidak normal. Dengan α = 0,05 dan n = 127. Penempatan 

kerja (Y) diperoleh 1,085 > 0,05 = data berdistribusi normal. Jenjang 

pendidikan (X1) diperoleh 4,861 > 0,05 = data berdistribusi tidak normal 

tetapi dapat dilanjutkan dengan analisis selanjutnya. Pengalaman kerja 

(X2) diperoleh 1,326 > 0,05 = data berdistribusi normal. Dari hasil uji 

normalitas dapat disimpulkan bahwa data sampel dari variabel jenjang 

pendidikan berdistribusi tidak normal tetapi variabel pengalaman kerja dan 

penempatan kerja berdistribusi normal. 

Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linieritas yang 

digunakan untuk menguji hubungan variabel-variabel penelitian bersifat 

linier atau tidak. Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi 

berbentuk linier jika Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas signifikansi > 

0,05. Dengan menggunakan SPSS For Windows versi 15.0, untuk jenjang 

pendidkan dan pengalaman kerja (X1) terhadap penempatan kerja (Y) 

diperoleh adalah 23,645 > 3,069, dan untuk pengalaman kerja (X2) 

terhadap penempatan kerja (Y) adalah 1,619 < 1,686 dan nilai signifikansi 

masing-masing variabel > 0,05, yaitu untuk jenjang pendidikan (X1) 

terhadap pengalaman kerja (Y) sebesar0,000 mempunyai hubungan yang 

tidak linier, dan untuk pengalaman kerja (X2) terhadap penempatan kerja 

(Y) sebesar 0,065 mempunyai hubungan yang linier. 
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Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh jenjang 

pendidikan dan pengalaman kerja terhadap penempatan kerja dengan SPSS 

For Windows versi 15.0 diperoleh persamaan Y = 22,467+ ,877X1 + 

0,324X2. 22,467, yang berarti jika jenjang pendidikan dan pengalaman 

kerja dianggap konstan, maka penempatan kerja akan sama dengan 

22,467. 2,877, yang berarti jika jenjang pendidikan meningkat satu poin 

maka penempatan kerja akan meningkat sebesar 2,877, (diasumsikan 

variabel pengalaman kerja dianggap konstan). 0,324, yang berarti 

pengalaman kerja meningkat satu poin maka skor penempatan kerja akan 

meningkat sebesar 0,324 (dengan asumsi variabel jenjang pendidikan 

dianggap konstan). Uji t untuk mengetahui pengaruh jenjang pendidikan 

dan pengalaman kerja terhadap penempatan kerja. Perhitungan 

menggunakan program SPSS For Windows versi 15.0. Kriteria 

pengujiannya adalah H0 diterima jika - t(α/-2; n-k-1) ≤ t < t(α/2; n-k-1), 

signifikansi > 0,05. H0 ditolak jika - t(α/2; n-k-1) ≥ t > t(α/2; n-k-1), signifikansi < 

0,05. ttabel = t(α/2; n-k-1) = t(0,025;  124) = 1,979. Keputusan pengujian H0 ditolak, 

karena thitung > ttabel, yaitu 5,113 > 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000. Kesimpulannya bahwa jenjang pendidikan berpengaruh terhadap 

penempatan kerja di PT. Tiga Serangkai. Berdasarkan pengujian hipotesis 

yang kedua  diketahui ttabel = t(α/2; n-k-1) = t(0,025;  124) = 1,979. Keputusan 

pengujian H0 ditolak, karena thitung > ttabel, yaitu 5,466 > 1,979 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Kesimpulannya bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh terhadap penempatan kerja di PT. Tiga Serangkai. 

Uji F untuk mengetahui pengaruh jenjang pendidikan dan 

pengalaman kerja terhadap penempatan kerja. Perhitungan menggunakan 

program SPSS For Windows versi 15.0. Kriteria pengujian : H0 diterima 

jika Fhitung < F(α; k; n - k –1) atau signifikansi > 0,05. H0 ditolak jika Fhitung > 

F(α; k; n - k –1) atau signifikansi < 0,05. Ftabel = F(α; k; n-k-1) = F(0,05; 2, 124) = 

3,069. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu 29,495 

> 3,069 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Kesimpulan jenjang 
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pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap penempatan kerja 

di PT. Tiga Serangkai. 

Koefisien determinasi untuk mengetahui pengaruh jenjang 

pendidikan dan pengalaman kerja terhadap penempatan kerja. Hasil 

analisis data menggunakan alat bantu program SPSS versi 15.0 for 

Windows diperoleh nilai kofisien determinasi (R2) sebesar 0,322 diartikan 

bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel jenjang 

pendidikan dan pengalaman kerja terhadap penempatan kerja karyawan 

PT. Tiga Serangkai adalah sebesar 32,2%, sedangkan 67,8% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat 

dari hasil perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif, variabel 

jenjang pendidikan memberikan sumbangan relatif sebesar 56% dan 

sumbangan efektif sebesar 17,9%. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang 

pendidikan terhadap penempatan kerja di PT. Tiga Serangkai. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka 

semakin tinggipenempatan kerjanya. Sebaliknya, semakin rendah jenjang 

penempatan kerja maka semakin rendah pulapenempatan kerjanya. 

Hasil perhitungan dari sumbangan relatif dan sumbangan efektif, 

variabel pengalaman kerja memberikan sumbangan relatif sebesar 44% 

dan sumbangan efektif sebesar 14,3%.Hal ini menunjukkan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap penempatan kerja di PT. 

Tiga Serangkai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

pengalaman kerja maka semakin tinggi penempatan kerjanya. Sebaliknya, 

semakin rendah pengalaman kerja maka semakin rendah pula penempatan 

kerja. 

Pembahasan 

1. Pengaruh jenjang pendidikan (X1) dan pengalaman kerja (X2) terhadap 

penempatan kerja (Y). 

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F 

diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 29,495 > 3,069 dan nilai 
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signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti jenjang pendidikan dan 

pengalaman kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

penempatan kerja di PT. Tiga Serangkai. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi 

jenjang pendidikan dan pengalaman kerja akan diikuti peningkatan 

penempatan kerja karyawan. Koefisien determinasi yang diperoleh 

sebesar 0,322 yang berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh 

kombinasi variabel jenjang pendidikan dan pengalaman kerja terhadap 

penempatan kerja adalah sebesar 32,2% sedangkan 67,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

2. Pengaruh jenjang pendidikan (X1) terhadap penempatan kerja (Y) 

Dapat dilihat hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa 

koefisien arah regresi dari variabel jenjang pendidikan (b1) adalah 

sebesar 2,877 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

jenjang pendidikan berpengaruh positif terhadap penempatan kerja 

karyawan PT. Tiga Serangkai. Berdasarkan uji keberartian koefisien 

regesi linear berganda untuk variabel jenjang pendidikan (b1) diperoleh 

thitung > ttabel, yaitu 5,113 > 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000, dengan sumbangan relatif sebesar 56% dan sumbangan efektif 

17,9%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin 

tinggi jenjang pendidikan akan semakin tinggi penempatan kerja 

diberikan kepada karyawan sesuai dengan prestasi pendidikannya. 

Sebaliknya semakin rendah jenjang pendidikan, maka semakin rendah 

pula penempatan kerja yang diberikan kepada karyawan. 

3. Pengaruh pengalaman kerja (X2) terhadap penempatan kerja (Y) 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel pengalaman kerja (b2) adalah sebesar 0,324 atau bernilai 

positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengalaman kerja 

berpengaruh positif terhadap penempatan kerja karyawan PT. Tiga 

Serangkai. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear berganda 

untuk variabel pengalaman kerja (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 
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5,466 > 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan 

sumbangan relatif sebesar 44% dan sumbangan efektif 14,3%. 

Penelitian saat ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penempatan kerja pada karyawan PT. 

Tiga Serangkai yang mana diawali dengan adanya prestasi yang baik. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisi data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab VI, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Ada pengaruh antara jenjang pendidikan terhadap penempatan kerja di PT. 

Tiga Serangkai dengan sumbangan efektif sebesar 17,9%. Ada pengaruh 

antara pengalaman kerja terhadap penempatan kerja di PT. Tiga Serangkai 

dengan sumbangan efektif sebesar 14,3%. Ada pengaruh antara jenjang 

pendidikan dan pengalaman kerja terhadap penempatan kerja di PT. Tiga 

Serangkai dengan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,322 

menunjukkan bahwa sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap 

penempatan kerja PT. Tiga Serangkai. Sedangkan untuk jumlah prosentase 

dari penelitian ini adalah sebesar 32,2% sedangkan 67,8% sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diberikan saran kepada pihak 

yang berkepentingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagi 

Pimpinan : Berdasakan hasil penelitian jenjang pendidikan dan pengalaman 

kerja saling berpengaruh terhadap penempatan kerja karyawan. Oleh sebab 

itu, perusahaan diharapkan untuk mempertahankan pendidikan dan 

pengalaman kerja secara fokus. Cara yang dapat dilakukan oleh pimpinan 

perusahaan mau menerima ide-ide dan masukan karyawan, pimpinan mau 

bekerja sama dengan karyawan dalam memberikan berbagai pengalaman di 

dunia pendidikan maupun pekerjaannya dalam pengambilan keputusan untuk 

mencapai tujuan bersama. 2) Bagi Karyawan/Staff Perusahaan  : Penelitian 

ini diharapkan agar dapat memberikan kinerja karyawan tetap tinggi, maka 

perusahaan disarankan untuk memperhatikan kemampuan karyawan, dengan 
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cara memberikan kesempatan pada karyawan untuk memberikan kesempatan 

agar dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi sehingga karyawan 

mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. 3) Bagi Pembaca dan Peneliti 

Lain : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lain tentang 

jenjang pendidikan dan pengalaman kerja terhadap prestasi penempatan kerja. 

Kedua faktor memiliki sumbangan efektif yang tinggi, sehingga patut 

dijadikan sebuah gambaran serta keyakinan bahwa jenjang pendidikan dan 

pengalaman kerja sangatlah diperlukan bagi setiap siswa. Selain itu untuk 

menindak lanjuti penelitian ini, perlu adanya perluasan wilayah penelitian, 

sehingga dapat mencakup lebih banyak lagi siswa sehingga memiliki sifat 

heterogen. 
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