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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah : (1)Mengetahui tingkat kesiapan mental kerja siswa kelas XII
Jurusan Teknik Kendaraan Ringan, SMK Bina Karya 2 Karanganyar.(2)Mengetahui hubungan
pelaksanaan praktik industri dengan kesiapan mental kerja siswa kelas XII Jurusan Teknik Kendaraan
Ringan, SMK Bina Karya 2 Karanganyar.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode simple random sampling. Alasan menggunakan teknik tersebut karena pada populasi ini terdiri
atas jumlah siswa XII Jurusan Teknik Kendaraan Ringan yang memiliki kesamaan pada kompetensi
keahlian di SMK Bina Karya 2 Karangayar Pengambilan sampel dari setiap kelas akan dilakukan secara
acak. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 162 siswa, taraf kesalahan yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 5%. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa tingkat kesiapan kerja
siswa kelas XII Jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Bina Karya 2 Karanganyar termasuk dalam
kategori sedang.
Kata kunci: praktek kerja Industri, Kesiapan mental kerja

PENDAHULUAN
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mutlak dilakukan guna mendukung
persaingan tenaga kerja yang semakin ketat. Jika kualitas SDM baik, pembangunan nasional
juga akan berjalan dengan baik. Selain itu, era pasar bebas yang
Kondisi seperti ini mendorong dibutuhkannya tenaga kerja yang memiliki keahlian
dan ketrampilan mumpuni. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, tentu diperlukan lembaga
yang mampu mencetak tenaga kerja trampil sesuai dengan bidang yang diperlukan pasar
tenaga kerja. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satunya.
Untuk mendukung tujuan tersebut, khususnya mendekatkan penawaran dan
permintaan tenaga kerja lulusan SMK, pihak sekolah didesak untuk meningkatkan ketrampilan
siswa yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Berbagai upaya telah dilakukan untuk
mengoptimalkan ketrampilan diberlakukannya praktik indusri. Praktik industri merupakan
program sekolah yang memadukan antara pembelajaran di sekolah dan di dunia industri.
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Melalui pelaksanaan praktik industri, siswa difasilitasi agar lebih siap kerja setelah lulus SMK
karena telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini jika dilihat dari tingkat eksplanasinya adalah jenis penelitian survei.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, angket, dan tes. Instrumen
penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi, angket, dan instrumen tes.Sebab, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini
dilaksanakan di SMK Bina Karya 2 Karanganyar yang berlokasi di Jalan Revolusi No. 471,
Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Desember
2016.

HASIL PENELITIAN DAN PEM-BAHASAN
Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) data, yaitu data tentang pelaksanaan praktik
industri dan kesiapan mental kerja.
Data mengenai variabel disiplin siswa diukur melalui angket dengan 13 butir
pertanyaan. Pensekoran tiap butir soal diberikan skor antara 1-4 sehingga nantinya akan
diperoleh skor terendah yang mungkin dicapai (1 x 13) = 13 dan skor tertinggi yang mungkin
dicapai (4X13) = 52. Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada 110
responden menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan praktik industri memperoleh skor
terendah sebesar 28 dan skor tertinggi sebesar 48. Dapat diketahui pelaksanaan praktik
industri pada kategori tinggi sebanyak 45 siswa (40.90%), kategori sedang sebanyak 60 siswa
(54.54%), kategori rendah 5 siswa (4.54%), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
pelaksanaan praktik industri dikategorikan dalam kategori Sedang
Data mengenai variabel kesiapan mental kerja diukur melalui angket dengan 17 butir
pertanyaan. Pensekoran tiap butir soal diberikan skor antara 1-4 sehingga nantinya diperoleh
skor terendah yang mungkin dicapai (1 x 17) = 17 dan skor tertinggi yang mungkin dicapai
(4X17) = 68. Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada 110
responden menunjukkan bahwa variabel kesiapan kerja memperoleh skor terendah sebes ar
41 dan skor tertinggi sebesar 66. Dapat diketahui kesiapan mental kerja siswa pada kategori
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tinggi sebanyak 7 siswa (6.36%), kategori sedang sebanyak 87 siswa (79.09%), kategori rendah
16 siswa (14.54%), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesiapan mental kerja
dikategorikan dalam kategori Sedang. Setelah dilakukan perhitungan uji normalitas dengan
menggunakan metode Chi-Kuadrat secara manual dengan program Microsoft Excel 2007,
maka rangkuman hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut.
Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel
pelaksanaan praktik industri dan kesiapan mental kerja mempunyai sebaran data yang
berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan

hitung lebih kecil daripada

tabel pada taraf

signifikansi 5%
SIMPULAN
Berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa tingkat pelaksanaan
praktik industri di SMK Bina Karya 2 Karanganyar termasuk dalam kategori sedang dengan
persentase sebesar 54%. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa tingkat
kesiapan kerja di SMK Bina Karya 2 Karanganyar termasuk dalam kategori sedang dengan
persentase sebesar 79%. Setelah melakukan perhitungan, menunjukkan bahwa korelasi antara
variabel pelaksanaan praktik industri (X) dengan kesiapan mental kerja (Y) besarnya adalah
0,520 Hasil tersebut menunjukkan bahwa (rhitung 1,0> rtabel 0,62) dan bernilai positif.
Setelah diketahui bahwa pelaksanaan praktik industri dapat mempengaruhi kesiapan
kerja, maka sekolah perlu berupaya untuk meningkatkan kesiapan kerja dengan mengawasi
pelaksanaan praktik industri agar berjalan dengan baik.
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