
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga 

pendidikan yang bertujuan memberikan bekal dan kecakapan khusus, 

siswa dipersiapkan memasuki dunia kerja. Para siswa SMK merupakan 

orang-orang yang diharapkan menjadi tenaga siap pakai untuk dunia 

industri serta menjadi orang yang professional. Sebagai bagian dari Sistem 

Pendidikan Nasional, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan 

pendidikan yang lebih mengutamakan pengembangan kemampuan peserta 

didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi 

di lingkungan kerja, melihat peluang kerja dan mengembangkan diri di 

kemudian hari.  

Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih 

dititikberatkan pada ketrampilan yang bersifat praktis dan fungsional yang 

berisi aspek teori, mengarahkan pada pemberian bekal kecakapan atau 

ketrampilan khusus, mengutamakan kemampuan yang mempersiapkan 

untuk langsung memasuki dunia kerja. Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) berperan dalam menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik 

bekerja secara mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. 

Dengan demikian arah pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) harus diorientasikan pada penentuan permintaan pasar kerja.  

Persaingan untuk memasuki dunia kerja tidaklah mudah. Banyak 

sekali persaingan yang harus dihadapi oleh lulusan SMK. Sebagian siswa 

ketika ditanya mau kemana mereka ketika lulus, sering menjawab dengan 

kata “tidak tahu”, bingung, harus melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi 

dulu, itupun masih belum tentu bisa langsung bekerja, susah ya cari kerja 

sekarang”. Hal ini mencerminkan bahwa belum siapnya sebagian dari 

siswa SMK masuk ke dunia kerja. Menuntut ilmu di Sekolah Menengah 

1 



 
 

Kejuruan (SMK) bukan lagi menjadi jaminan bahwa seseorang akan 

mudah memperoleh pekerjaan (Nurul, 2008). 

Meskipun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan bisa 

menghasilkan lulusan siap kerja, tetapi pada kenyataannya pengangguran 

terbuka paling banyak justru dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2009, 

pengangguran terbuka paling banyak di Indonesia berasal dari lulusan 

SMK. Pada Februari 2008, pengangguran terbuka yang terbesar berasal 

dari lulusan diploma III sebesar 16,35%, diikuti lulusan SMK sebesar 

14,80%. Akan tetapi pada Februari 2009 didapatkan hasil yang berbanding 

terbalik. Pengangguran terbuka paling banyak, yaitu sebesar 15,69% 

berasal dari lulusan SMK, diikuti lulusan diploma III sebesar 15,38%. 

Pada bulan Agustus 2009, pengangguran terbuka paling banyak masih 

berasal dari lulsan SMK, yaitu sebesar 14,59% diikuti lulusan SMA 

sebesar 14,50% (http:/www.bps.go.id, 5 Desember 2009). Hal ini 

menggambarkan adanya kesenjangan antara kebutuhan di dunia kerja 

dengan penyediaan tenaga kerja dari institusi pendidikan kejuruan. 

Ditinjau dari usia perkembangan siswa SMK yang rata-rata pada 

usia perkembangan remaja (16-19 tahun), maka siswa perlu mendapatkan 

pembinaan kesiapan kerja, karena sifat-sifat yang dimilikinya, yaitu terdiri 

dari para remaja usia (16-19 tahun) yang dalam masa perkembangannya 

adaptip untuk belajar, memiliki value untuk pengembangannya 

memerlukan instrumen dalam wadah satuan pendidikan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) untuk dapat adaptip dengan lingkungan 

sosialnya, mampu berprestasi secara terus menerus dan memiliki 

kemandirian, mengenal lingkungan, sosial budaya dan mengenal 

kemampuan dirinya (Machmud, 2010). 

Banyak orang yang mempunyai penilaian bahwa dunia kerja  

sangat erat kaitannya dengan lingkungan, pergaulan, tugas-tugas dari 

pekerjaan yang membutuhkan kesiapan mental fisik atau psikis yang baik, 

kemampuan untuk berkomunikasi dan segala sesuatu yang membutuhkan 

keseriusan dan kemampuan khusus. Salah satu kemampuan khusus yang 



 
 

harus dimiliki oleh seseorang calon pencari kerja adalah kemampuan atau 

kesiapan mental. Seseorang yang mempunyai kematangan mental yang 

baik akan dapat membangkitkan kepercayaan diri (self efficacy) atau 

keyakinan dirinya dalam menghadapi lingkungan baru dimana siswa akan 

bekerja. 

Salah satu kondisi internal yang mempengaruhi kesiapan kerja 

individu adalah self efficacy. Agar siap memasuki dunia kerja diperlukan 

self efficacy yang baik dalam diri siswa. Siswa yang berhasil mengenal 

kemampuan diri, akan merasa yakin bisa mendapatkan pekerjaan. Hal ini 

tergantung kesan positif individu terhadap dirinya sendiri. Semakin 

mampu seseorang untuk memberikan kesan positif akan kemampuan 

dirinya maka peluang untuk memperoleh pekerjaan akan semakin besar.  

Siswa yang memiliki self efficacy tinggi, akan mengetahui 

seberapa besar kemampuannya dalam menghadapi dunia kerja. Seseorang 

yang mempunyai self efficacy rendah kurang mengetahui seberapa besar 

kemampuannya dalam menghadapi dunia kerja. Self efficacy yang kuat 

dalam diri individu mendasari pola pikir, perasaan dan dorongan dalam 

dirinya untuk merefleksikan segenap kemampuan yang individu miliki 

(Huda, 2008). Self efficacy ini mengarahkan individu untuk memahami 

kondisi dirinya secara realistis, sehingga individu mampu menyesuaikan 

antara harapan akan pekerjaan yang diinginkannya dengan kemampuan 

yang individu miliki. 

Efikasi berperan penting dalam mengatasi masalah yang dihadapi 

individu. Siswa dalam usahanya untuk siap menghadapi dunia kerja sering 

mengalami hambatan. Tingkat usaha siswa untuk mengatasi hambatannya 

agar siap menghadapi dunia kerja dipengaruhi oleh self efficacy. Self 

efficacy merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri yang paling 

berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan self 

efficacy yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam menentukan 

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau 

keberhasilan seseorang, termasuk didalamnya perkiraan berbagai kejadian 

yang akan dihadapi.  



 
 

Dunia kerja berbeda dengan dunia akademis, kehidupan keras, 

tanggung jawab yang harus kita emban sangatlah jauh dari kehidupan di 

mana kita masih di bangku sekolah (www.e-psikologi.com). Self efficacy 

juga dapat memberikan pijakan yang kuat bagi individu untuk 

mengevaluasi dirinya agar mampu menghadapi tuntutan pekerjaan dan 

persaingan secara dinamis. Penilaian seseorang terhadap kemampuan 

dirinya yang dimiliki (self efficacy) mempunyai peran yang sangat penting 

dalam proses perkembangan individu, khususnya terkait dengan 

kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.   

Hasil penelitian Fauzi (2008) terhadap 40 artis yang 

berpengalaman dan tidak berpengalaman yang bernaung di PH. 

Multivision Plus Jakarta. PH. Multivision Plus ini berlokasi di Komplek 

Perkantoran Roxy Mas Jln. K.H. Hasyim Ashari Kav. 125 B Blok. C2 No. 

27-34 Jakarta tentang self efficacy pada artis di tinjau dari pengalaman 

menunjukkan bahwa bahwa ada perbedaan self efficacy yang sangat 

signifikan antara artis yang berpengalaman dan tidak berpengalaman 

(t=6,827 dan p=0,00). Dimana artis yang berpengalaman memiliki self 

efficacy lebih tinggi dengan mean (104,00) dibandingkan dengan artis 

yang tidak berpengalaman dengan mean sebesar (86,20). 

Hasil penelitian Niko dan Miftahun (t.t.) terhadap 60 responden, 

terdiri dari 18 laki-laki dan 42 perempuan dari beberapa angkatan tentang 

hubungan antara kepercayaan diri dengan kesiapan kerja pada mahasiswa 

psikologi Universitas Islam Indonesia menunjukkan angka korelasi 

sebesar r = 0,659 dengan p = 0,000 (p <0,05) yang artinya bahwa ada 

hubungan positif antara kepercayaan diri dengan kesiapan kerja. 

Hasil penelitian Cahyaningwati (2011) terhadap siswa kelas XII 

TKJ 2010/2011 yang berjumlah 94 siswa tentang hubungan antara tingkat 

relevansi dalam praktek industri dan hasil belajar bidang produktif 

terhadap kesiapan kerja pada siswa kelas XII Program Keahlian Teknik 

Komputer dan Jaringan menunjukkan hasil analisis bahwa nilai koefisien 

parsial antara X1 dengan Y sebesar 0,614 dengan nilai probabilitas 

phitung < pstandar, yaitu 0,000 < 0,05 serta nilai koefisien parsial antara 

http://www.e-psikologi.com/


 
 

X2 dengan Y sebesar 0,427 dengan nilai probabilitas p hitung < p standar, 

yaitu 0,000 < 0,05. Sedangkan untuk koefisien korelasi antara X1,X2 dan 

Y sebesar 0,740 dengan nilai probabilitas p hitung < p standar, yaitu 0,000 

< 0,05 dengan nilai R square sebesar 0,547 yang artinya bahwa; (1) 

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat relevansi 

dalam praktek industri dengan kesiapan kerja pada siswa kelas XII 

program keahlian TKJ di SMKN 5 Malang. (2) Terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara hasil belajar bidang produktif dengan 

kesiapan kerja pada siswa kelas XII program keahlian TKJ di SMKN 5 

Malang. (3) Terdapat hubungan secara simultan yang positif dan 

signifikan antara tingkat relevansi dalam praktek industri dan hasil belajar 

bidang produktif secara simultan dengan kesiapan kerja pada siswa kelas 

XII program keahlian TKJ di SMKN 5 Malang. 

Hasil penelitian Diah (2010) terhadap siswa kelas XII Program 

Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Pasuruan yang berjumlah 98 orang 

tentang pengaruh prestasi belajar kejuruan dan prestasi praktik kerja 

industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII program keahlian 

akuntansi SMK Negeri 1 Pasuruan menunjukkan nilai adjusted R Square 

sebesar 51,1% menunjukkan bahwa variabel prestasi belajar kejuruan dan 

prestasi praktik kerja industri mampu menjelaskan variabel kesiapan kerja 

siswa sebesar 51,1%. Sisanya sebesar 48,9% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model. Variabel lain tersebut misalnya 

kecakapan hidup yaitu kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan 

intelektual, dan kecakapan vokasional. Berdasarkan hasil uji F (simultan), 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara prestasi belajar kejuruan dan prestasi praktik kerja industri terhadap 

kesiapan kerja siswa. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa prestasi 

belajar kejuruan dan prestasi praktik kerja industri berpengaruh positif 

signifikan terhadap kesiapan kerja siswa. 



 
 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Self efficacy dengan 

Kesiapan Kerja pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan self efficacy dengan 

kesiapan kerja pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  

hubungan self efficacy dengan kesiapan kerja pada siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan yang bermanfaat dalam dunia psikologi khususnya 

pada ilmu psikologi industri dan organisasi, psikologi sosial dan 

psikologi pendidikan. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 

memberikan wawasan bagi masyarakat pada umumnya baik 

Depdiknas, guru, sekolah maupun bagi siswa siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan mengenai hubungan self efficacy dengan 

kesiapan kerja sehingga dapat lebih mengembangkan 

kemampuannya agar siap menghadapi dunia kerja. 

 


