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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di era globalisasi pada saat ini, persaingan dalam dunia kerja semakin 

ketat dan itu semua ditentukan dari kualitas pendidikannya, apabila 

pendidikan itu berkualitas maka akan menghasilkan lulusan yang berkualitas 

pula. Menurut Rahayu (2007:2) Pendidikan merupakan suatu proses 

mencetak seseorang yang mempunyai pengetahuan, karakter, dan pengalaman 

yang nantinya itu semua akan diperlukan ketika hidup di masyarakat. Fokus 

pendidikan lebih diarahkan pada menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas pada berbagai disiplin ilmu, termasuk pendidikan yang 

dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

 Namun dibalik pentingnya peran pendidikan tersebut, pendidikan juga 

mempunyai peran yang penting dalam masalah ketenagakerjaan yang ada di 

Indonesia seperti masalah pengangguran. Di masa sekarang ini, banyaknya 

pengangguran dari orang-orang yang terdidik. Oleh karena itu. Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu jalan keluar dalam 

menyiapkan sumber daya manusia yang potensial dan berkompeten. Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sekolah yang berorientasi pada lulusan 

yang siap kerja, harus bisa mencetak sumber daya manusia yang unggul 

memiliki kemampuan hard skills sekaligus soft skills yang memadai yang 

dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Melihat kenyataan bahwa pendidikan 

SMK saat ini masih cenderung berorientasi pada hard skills tentu saja sudah 

tidak relevan dengan tuntutan Dunia usaha/Dunia Industri. 

 Pendidikan kejuruan itu sendiri adalah pendidikan yang dirancang untuk 

mengembangkan keterampilan, kemampuan/kecakapan, pemahaman, sikap, 

kebiasaan-kebiasaan kerja, dan apresiasi yang diperlukan oleh pekerja dalam 

memasuki pekerjaan dan membuat kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan 

penuh makna dan produktif. Isharyanti (2011:2) mengungkapkan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sekolah yang proses belajar mengajar 
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dilakukan secara praktik, melihat hal tersebut diharapkan lulusan SMK akan 

memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia kerja.  

 Mengacu dari tujuan pendidikan menengah kejuruan, sekolah harus 

berupaya dalam mengembangkan potensi lulusannya. Potensi lulusan dapat 

dikembangkan dengan adanya komponen pendukung yang terkait dengan 

pembelajaran. Komponen-komponen tersebut dapat berupa sarana prasarana, 

kurikulum, biaya, tenaga pendidik, serta tempat praktek atau dunia industri. 

Untuk memaksimalkan kompetensi keahlian siswa, maka pelaksanaan 

pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi perlu dilakukan di dunia 

industri. Terlebih lagi dengan penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

yang berupa praktik kerja secara langsung di dunia kerja adalah wujud upaya 

yang dilakukan sekolah sebagai salah satu sarana bagi peserta didik 

mengaplikasikan ilmu dan memperbanyak pengalaman pelatihan kerja untuk 

mendukung kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Karena kondisi 

siap kerja bagi siswa merupakan modal utama bagi peserta didik untuk 

melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi mereka sehingga dengan 

kesiapan kerja akan diperoleh hasil kerja yang maksimum. Akan tetapi 

fenomena yang terjadi sekarang justru tidak demikian, banyak dijumpai 

tamatan dari menengah atas yang masih menyumbang angka pengangguran 

yang masih cukup tinggi dikarenakan kurangnya kesiapan kerja pada siswa. 

 Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap 

untuk memberi respons/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi 

Slameto (2013:113) dan Fattah (2009:19) mengutarakan bahwa kerja 

merupakan kegiatan dalam melakukan sesuatu dan orang yang kerja ada 

kaitannya dengan mencari nafkah atau bertujuan untuk mendapatkan imbalan 

atas prestasi yang telah diberikan atas kepentingan organisasi. Hana (2013:4) 

mengemukakan bahwa kesiapan kerja adalah keseluruhan kondisi individu 

yang meliputi kematangan fisik, mental dan pengalaman serta adanya 

kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan.  

 Untuk menyiapkan siswa terjun dalam dunia kerja, para siswa SMK 

diwajibkan mengikuti praktik kerja industri. Menurut Nurcahyono (2015: 
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195-196) Praktik Kerja Industri atau yang biasa disebut magang merupakan 

suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang 

memadukan secara sistematis dan sinkron pendidikan di sekolah dan program 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara langsung 

di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat profesional tertentu.  

 Dengan diadakannya praktik kerja industri siswa dapat mengaplikasikan 

dan mempraktikkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dibangku sekolah dan 

dengan pelaksanaan prakerin ini diharapkan akan melatih keterampilan, 

kesiapan dan kepekaan siswa dalam menghadapi keadaan-keadaan di dunia 

kerja sehingga mereka akan lebih siap kerja nantinya setelah lulus. Meskipun 

pada kenyataannya Prakerin tidak sepenuhnya berhasil untuk kesiapan kerja 

para siswa karena masih banyaknya siswa yang belum sepenuhnya menyadari 

manfaat dalam melaksanakan Prakerin sehingga siswa juga belum  merasakan 

pentingnya Prakerin untuk kehidupannya kelak namun Prakerin cukup 

membantu siswa agar bisa mempraktikkan apa yang sudah dipelajarinya 

secara teoritis di bangku sekolah pada saat itu.  

 Maka dari itu, selain Praktik Kerja Industri (Prakerin) ada faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam kesiapan kerja yaitu karakteristik 

kepribadian, Menurut Daft (2003:13) Kepribadian merupakan seperangkat 

karakter yang mendasari pola perilaku yang relatif stabil dalam merespon ide, 

obyek, atau seseorang dalam lingkungannya. Syaiful Ali dan Fadila (2008:19-

20) telah menguji dalam literatur psikologi yang menyatakan bahwa 

bagaimana seseorang merasakan, mengevaluasi atau menilai situasi. Dan ini 

pun juga membahas mengenai persepsi, judgment dan sikap yang digunakan 

oleh setiap tipe yang berbeda dari individu. Persepsi adalah kemampuan 

psikologis individu untuk sadar pada hal-hal, orang-orang dan ide-ide. 

Judgment melibatkan berbagai cara untuk menyimpulkan apa yang telah 

dipersepsikan individu tersebut. Ketika satu orang dengan orang yang lain 

berbeda dalam mempersepsikan sesuatu juga ketika melakukan judgment, 

maka perbedaan ini akan mempengaruhi minat, keterampilan, nilai-nilai serta 

reaksi mereka termasuk reaksi terhadap kesiapan kerja.  
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 Karakteristik kepribadian juga sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran karena pelajaran atau materi dapat dipahami oleh siswa saat 

mereka dapat fokus terhadap apa yang sedang dibahas, setiap siswa memiliki 

karakteristik kepribadian yang  berbeda-beda sehingga dalam kesiapan kerja 

pun mereka memiliki perbedaan dalam mempresepsikan sesuatu yang akan 

memperngaruhi reaksi mereka terhadap setiap pekerjaan yang mereka 

laksanakan. Karakteristik kepribadian juga melingkupi tentang sifat dan sikap 

siswa dalam kesiapan kerja, salah satunya adalah kepercayaan diri yang 

merupakan masalah yang tinggi karena masih banyaknya siswa dengan 

kesiapan kerja yang rendah salah satunya dikarenakan kurangnya 

kepercayaan diri. 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada bulan Agustus 2018 di 

SMK Negeri 6 Surakarta menunjukkan bahwa kesiapan kerja para siswa 

masih rendah dan sebagian besar dipengaruhi oleh Prakerin yang 

dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan siswa tentang 

manfaat dari Prakerin dan masih banyaknya siswa yang menganggap Prakerin 

hanya sekedar untuk nilai sehingga mereka melaksanakan Prakerin dengan 

kurang serius. Para siswa SMK N 6 Surakarta juga memiliki karakteristik 

kepribadian yang berbeda-beda dalam kesiapan kerja seperti tingkat 

keterampilan, kepercayaan diri dan dalam hal tersebut ternyata masih 

banyaknya siswa yang belum siap dalam dunia pekerjaan.  

 Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengamati 

dan mengetahui kontribusi dari praktek kerja industri dan karakteristik 

kepribadian terhadap kesiapan kerja  yang dituangkan dalam penelitian yang 

berjudul “KONTRIBUSI PRAKTEK KERJA INDUSTRI DAN 

KARAKTERISTIK KEPRIBADIAN TERHADAP KESIAPAN KERJA 

SISWA AKUNTANSI DI SMK N 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2018/2019”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasikan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Banyak tamatan dari sekolah menengah atas yang masih menyumbang 

angka pengangguran yang masih cukup tinggi dikarenakan kurangnya 

kesiapan kerja pada siswa. 

2. Masih banyaknya siswa yang belum sepenuhnya menyadari manfaat 

dalam melaksanakan Prakerin  

3. Masih banyaknya siswa yang belum mengerti pentingnya melaksanakan 

Prakerin. 

4. Para siswa memiliki perbedaan dalam mempresepsikan sesuatu yang 

disebabkan oleh perbedaan karakteristik tipe kepribadian yang mereka 

miliki yang akan mempengaruhi reaksi mereka terhadap kesiapan kerja. 

5. Masih banyaknya siswa dengan rasa kepercayaan diri yang rendah yang 

berakibat pada kesiapan kerja. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk mempermudah penelitian ini 

maka penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa jurusan Akuntansi kelas XI SMK N 

6 Surakarta. 

2. Praktek kerja industri dibatasi oleh pengaplikasian secara langsung tentang 

teori yang sudah didapat disekolah . 

3. Karakteristik kepribadian dibatasi oleh sifat dan sikap seseorang terhadap 

suatu masalah. 

4. Kesiapan Kerja dibatasi oleh keyakinan dan keterampilan yang dimiliki 

untuk bekerja. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah kontribusi dari praktek kerja industri terhadap kesiapan kerja 

siswa akuntansi di SMK N 6 Surakarta ? 

2. Adakah kontribusi dari karakteristik kepribadian terhadap kesiapan kerja 

siswa akuntansi di SMK N 6 Surakarta ? 

3. Adakah kontribusi dari praktek kerja industri dan karakteristik kepribadian 

terhadap kesiapan kerja siswa akuntansi di SMK N 6 Surakarta ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menguji kontribusi dari praktek kerja industri 

kesiapan kerja siswa akuntansi di SMK N 6 Surakarta. 

2. Untuk mengetahui dan menguji kontribusi dari karakteristik kepribadian 

terhadap kesiapan kerja siswa akuntansi di SMK N 6 Surakarta. 

3. Untuk mengetahui dan menguji kontribusi dari praktek kerja industri dan 

karakteristik kepribadian terhadap kesiapan kerja siswa akuntansi di SMK 

N 6 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi tentang 

kontribusi dari praktek kerja industri dan karakteristik kepribadian 

terhadap kesiapan kerja siswa akuntansi di SMK N 6 Surakarta. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi peneliti 

Dapat dipakai sebagai tambahan pengetahuan, wawasan serta pengalaman 

sehingga dapat mempraktekkan teori dan ilmu yang diperoleh selama 

kuliah terkait permasalahan yang diteliti khusunya kontribusi dari praktek 

kerja industri dan karakteristik kepribadian terhadap kesiapan kerja siswa 

akuntansi di SMK N 6 Surakarta. 

Bagi mahasiswa 

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang kontribusi dari 

praktek kerja industri dan karakteristik kepribadian terhadap kesiapan 

kerja siswa akuntansi di SMK N 6 Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


