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KKEENNDDAARRAAAANN  RRIINNGGAANN  KKEELLAASS  XXII  

((PPeenneelliittiiaann  ppaaddaa  SSiisswwaa  KKeellaass  XXII  TTeekknniikk  KKeennddaarraaaann  RRiinnggaann  SSMMKK  NNeeggeerrii  11  JJaattiibbaarraanngg,,  

KKaabbuuppaatteenn  IInnddrraammaayyuu,,  PPrrooppiinnssii  JJaawwaa  BBaarraatt))  

  

OOlleehh  ::  RRuuddyy  FFaattcchhuurrrroocchhmmaann    

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendefinisikan bermacam-macam faktor yang mem-

pengaruhi pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif TKR khususnya bagi siswa kelas 

XI, (2) mengungkap dan mendeskripsikan tentang motivasi berprestasi, kesiapan belajar, dan 

pelaksanaan prakerin dalam kaitan dengan pencapaian mata pelajaran produktif, (3) untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi terhadap kesiapan belajar dan 

pelaksanaan prakerin, dan (4) untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar dan pelaksanaan 

prakerin terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif TKR. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 115 orang siswa kelas XI TKR SMK N 1 Jatibarang, setelah dihitung 

dengan rumus pengambilan sampling diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini 90 orang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, jika berdasarkan tingkat 

ekplanasinya termasuk jenis penelitian assosiatif. Pendekatan yang digunakan adalah 

kuantitatif,  pengujian hipotesis melalui uji korelasi dan regresi sederhana dengan statistik 

parametrik. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa angket yaitu untuk 

menggali tentang motivasi berprestasi, kesiapan belajar, dan pelaksanaan prakerin, sedangkan 

variabel pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif melalui studi dokumen berupa hasil 

nilai uji kompetensi mata pelajaran produktif kelas XI. Hasil pengolahan korelasi dan 

koefisien determinasi diperoleh: motivasi berprestasi terhadap kesiapan belajar berkorelasi 

tinggi sebesar 0,875; terhadap pelaksanaan prakerin sebesar 0,678. Sedangkan kesiapan 

belajar terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif berkorelasi sebesar 0,392; 

pelaksanaan prakerin berkorelasi sebesar 0,381 terhadap pencapaian kompetensi mata 

pelajaran produktif; kesiapan belajar dan pelaksanaan prakerin secara bersama-sama 

berkorelasi sebesar 0,418. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang 

signifikan motivasi berprestasi dengan kesiapan belajar dan pelaksanaan prakerin, maka 

implikasinya adalah perlu adanya peningkatan motivasi dari siswa, khususnya motivasi 

berprestasi supaya tingkat kesiapan siswa dalam belajar lebih baik dan dalam pelaksanaan 

prakerin juga lebih meningkat. Peningkatan pada aspek kesiapan belajar dan pelaksanaan 

prakerin dalam penelitian selanjutnya  juga akan berimplikasi pada pencapaian kompetensi 

mata pelajaran produktif TKR di kelas XI menjadi lebih baik. Jadi perlu adanya berbagai 

upaya untuk meningkatkan motif berprestasi pada diri siswa yang akan meningkatkan 

kesiapan belajar dan dalam melaksanakan prakerin lebih bersemangat, memiliki etos kerja 

yang baik dan bisa menunjang kemampuan dalam bidang produktif. 
 

Kata kunci: bbeellaajjaarr,,  pprraakkeerriinn 

 

PENDAHULUAN 

Keberhasilan pendidikan kejuruan tidak hanya tergantung pada pendidik yang selalu 

dituntut dapat mengajar secara profesional saja, melainkan peran aktif siswa di dalam proses 
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belajar juga sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Belajar  merupakan  suatu  

proses  dari  seorang  individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau yang biasa disebut 

hasil belajar, merupakan bentuk perubahan  perilaku  yang  relatif  menetap.  Oleh  karena  itu  

untuk  mendapatkan hasil belajar yang baik dan maksimal diperlukan persiapan  siswa dalam 

belajar yang baik pula. Persiapan siswa dalam belajar merupakan kebutuhan pokok yang 

harus dipenuhi  oleh  siswa  dalam mencapai  hasil  belajar. Menurut  Djamarah  (2002:35)  

“kesiapan  untuk  belajar  jangan  hanya diterjemahkan siap dalam arti fisik, tetapi juga 

diartikan dalam arti psikis  dan materiil”. Kesiapan  fisik misalnya  kondisi badan yang sehat 

dan bugar.  Kesiapan  psikis  misalnya  ada  hasrat  untuk belajar,  dapat  berkonsentrasi,  dan  

ada  motivasi instrinsik. Kesiapan materiil misalnya ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan 

berupa buku bacaan, catatan pelajaran, modul dan job sheet untuk pembelajaran praktek. 

Kesiapan  siswa  dalam  belajar  merupakan kondisi  diri  siswa yang telah dipersiapkan untuk 

melakukan suatu kegiatan belajar. Kesiapan diri  siswa akan melahirkan perjuangan untuk 

mencapai apa yang dicita-citakan.  

Faktor eksternal yang  menunjang keberhasilan penguasaan kompetensi keahlian di 

SMK salah satunya adalah program praktek kerja industri. Program pembelajaran di industri 

ini akan mengantarkan siswanya mengenal jenis pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi 

keahliannya. Melalui penghayatan dalam program praktek kerja industri, siswa akan 

memperoleh pengalaman bernilai yang akan berpengaruh secara positif  yang akhirnya akan 

membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahliannya (Nolker, 1983: 119). Agar 

tujuan prakerin betul-betul tepat sasaran, maka diperlukan pemetaan yang matang antara 

kompetensi di sekolah dikaitkan dengan kompetensi di dunia kerja, pemetaan dunia industri 

yang betul-betul sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari siswa, program 

monitoring dan evaluasi yang terencana dan terarah. Selain program prakerin faktor eksternal 

yang juga mempengaruhi adalah : layanan pembelajaran, fasilitas sekolah, lingkungan, dan 

faktor keluarga. 

Faktor internal lain yang memberikan pengaruh positif terhadap proses pembelajaran 

adalah adanya motivasi berprestasi dari siswa. Motivasi berprestasi adalah kesungguhan atau 

daya dorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih 

sebelumnya maupun yang dibuat atau diraih orang lain. Dalam pembelajaran peran motivasi 

berprestasi ini berperan penting dalam menunjang keberhasilan, seseorang yang memiliki 

motivasi berprestasi yang kuat cenderung akan melakukan berbagai upaya untuk dapat 

menguasai bidang yang dipelajarinya, sehingga peran motivasi berprestasi menjadi penting 

bagi siswa SMK dalam mempersiapkan proses belajar ataupun dalam pelaksanaan prakerin 

sehingga akan berimplikasi pada pencapaian kompetensi produktif yang dipelajarinya sebagai 

persiapan memasuki dunia kerja. 
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Dalam kenyataannya tidak semua siswa SMK maupun lembaga pendidikan kejuruan 

mampu melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas, termasuk yang 

penulis jumpai di SMK Negeri 1 Jatibarang. Kondisi-kondisi tersebut bisa dilihat dari 

beberapa fakta terkait dengan kondisi motivasi berprestasi, kesiapan belajar siswa, dan 

pelaksanaan praktek kerja industri dalam hubungannya dengan pencapaian kompetensi mata 

pelajaran teknik kendaraan ringan.  

Dilihat dari faktor internal siswa, yaitu kesiapan belajar dan motivasi berprestasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran produktif juga dirasakan oleh penulis masih belum 

merata. Kondisi ini bisa dilihat dari keadaan siswa yang belum memiliki kesiapan dalam 

mengikuti pembelajaran baik dari faktor fisik, psikis maupun materiil. Indikasinya adalah 

masih terdapat siswa yang kurang siap dalam mengikuti pelajaran, hal ini bisa dilihat dari 

prilaku siswa yang datang terlambat, mengantuk, lesu, kurang konsentrasi, dan kurang serius 

dalam mengikuti pembelajaran  produktif, juga masih ditemui beberapa siswa yang tidak 

mempersiapkan bahan pelajaran atau modul, tidak membuat dan mempelajari job sheet, 

dalam membuat tugas mengambil jalan pintas dengan menyalin hasil pekerjaan temannya, 

sehingga hal ini akan menghambat kelancaran dalam pembelajaran praktek.  

Dalam hal motivasi berprestasi dorongan dari dalam diri  siswa untuk berusaha  

menguasai pembelajaran praktik dan memperoleh hasil yang lebih baik  juga dirasakan belum 

merata, dalam artian masih ada beberapa siswa yang belum memiliki hasrat atau keinginan 

kuat untuk belajar dan menjadi lebih baik,  tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas dan 

praktek masih kurang, dan ada beberapa siswa yang memilih kompetensi keahlian teknik 

kendaraan ringan karena mengikuti teman-temannya.  

Sedangkan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) kendala yang masih 

dijumpai adalah dalam pengiriman siswa ke industri tanpa dilakukan secara bersama dengan 

industri melalui jaringan kerjasama yang mengikat dan kajian kurikulum yang lebih 

mendalam. Manajemen sekolah perlu mempertimbangkan kembali program praktek kerja 

industri melalui prakerin dengan melakukan kajian antara  kompetensi di sekolah disesuaikan 

dengan dunia kerja melalui pemetaan industri, sehingga para siswa bisa melaksanakan 

prakerin yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dari diri siswa sendiri dalam melaksanakan 

kegiatan prakerin masih belum optimal, masih terdapat siswa yang kurang serius dalam 

melaksanakan prakerin.  

Kendala-kendala di atas dapat berimplikasi baik secara langsung atau tidak langsung 

pada penguasaan kompetensi produktif teknik kendaraan ringan sebagai syarat mutlak 

memasuki dunia kerja khususnya dalam bidang otomotif dan berimbas pada rendahnya 

keterserapan lulusan di industri yang sesuai bidangnya. Melihat kondisi tersebut perlu adanya 

kajian atau penelitian secara teoritis dan mendalam tentang efektifitas penguasaan kompetensi 

bidang keahlian dalam mempersiapkan lulusan yang siap kerja atau siap latih, sehingga dapat 
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memberikan gambaran kepada pihak pengelola SMK khususnya yang membuka bidang 

keahlian teknik kendaraan ringan tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang keahlian 

bagi para siswanya, dan memerlukan suatu analisis yang cermat dalam hal pengaruh kesiapan 

belajar siswa, prakerin, dan motivasi berprestasi sehingga menghasilkan lulusan yang  

memiliki keterampilan, pengetahuan serta sikap kerja yang baik sesuai bidang keahliannya. 

Rumusan masalah; berdasarkan latar  belakang  yang  telah dipaparkan, maka masalah 

pokok yang  hendak  dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh motivasi 

berprestasi terhadap kesiapan belajar dan pelaksanaan prakerin dalam upaya pencapaian 

kompetensi mata pelajaran produktif TKR kelas XI di SMK Negeri 1 Jatibarang ? 

Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam spesifikasi rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

kesiapan belajar siswa?; (2) Bagaimanakah pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

pelaksanaan praktek kerja industri?; (3) Bagaimanakah pengaruh kesiapan belajar siswa 

terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif TKR kelas XI?; (4) Bagaimanakah  

pengaruh pelaksanaan prakerin terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif 

TKR kelas XI?; dan (5) Bagaimanakah pengaruh secara bersama-sama kesiapan belajar dan 

pelaksanaan prakerin terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif TKR kelas 

XI? 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka secara umum tujuan  

penelitian ini adalah: (1) Untuk mendefinisikan bermacam-macam faktor yang mem-

pengaruhi pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif TKR bagi siswa kelas XI di SMK 

Negeri 1 Jatibarang; (2) Mengungkap dan mendeskripsikan tentang motivasi berprestasi, 

kesiapan belajar siswa, pelaksanaan prakerin dan  pencapaian kompetensi mata pelajaran 

produktif TKR; (3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

kesiapan belajar dan pelaksanaan prakerin dalam upaya pencapaian kompetensi mata 

pelajaran produktif, khususnya kelas XI; dan (4) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kesiapan belajar dan pelaksanaan prakerin dalam upaya pencapaian kompetensi mata 

pelajaran produktif TKR kelas XI di SMK Negeri 1 Jatibarang. 

   

KAJIAN TEORITIS 

1. Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi dirumuskan sebagai suatu kesungguhan atau daya dorong 

seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya 

maupun yang dibuat atau diraih orang lain. Motivasi berprestasi termasuk jenis motivasi 

intrinsik. McClelland (1987) menyebutkan bahwa motivasi berprestasi adalah sebagai suatu 

usaha untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan berpedoman pada suatu standar 

keunggulan tertentu (standards of exellence). Kemudian Heckhausen (1967) mengemukakan 
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bahwa motivasi berprestasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kecakapan pribadi 

setinggi mungkin dalam segala kegiatannya dengan menggunakan ukuran keunggulan 

sebagai perbandingan. Jadi, dalam motivasi berprestasi selalu ada kriteria tertentu yang 

dijadikan tolok ukur kerberhasilan. Dalam hal ini ada tiga kriteria, yaitu pertama, produk 

dinilai atas dasar kesempurnaan. Kedua, membandingkan prestasi sendiri yang pernah dicapai 

sebelumnya. Ketiga, membandingkan dengan prestasi orang lain dalam bidang sejenis. 

Manusia pada hakekatnya memiliki kemampuan untuk berprestasi diatas kemampuan 

yang lain, hal ini dikemukakan oleh David Mc. Clelland (Thoha, 2008: 235). Mc. Clelland 

menyebutkan adanya need for achievement disingkat n-Ach dan motif berprestasi pada diri 

individu. Motif berprestasi adalah keinginan untuk berbuat sebaik mungkin tanpa banyak 

dipengaruhi oleh kebanggaan dan pengaruh sosial, melainkan demi kepuasan pribadinya. 

Sementara n-Ach adalah dorongan untuk mencapai sukses gemilang, hasil yang sebaik-

baiknya menurut standar terbaik. Menurut Mc. Clelland (Thoha, 2008: 236), seseorang 

dianggap memiliki motivasi berprestasi jika mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu 

karya dan prestasi yang lebih baik dari orang lain. 

Jadi secara umum motivasi berprestasi adalah kesungguhan atau daya dorong 

seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya 

maupun yang dibuat atau diraih orang lain, yang dapat diukur melalui berusaha untuk unggul 

dalam kelompoknya, menyelesaikan tugas dengan baik, rasional dalam meraih keberhasilan, 

menyukai tantangan, menerima tanggung jawab pribadi untuk sukses, dan menyukai situasi 

pekerjaan dengan tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan resiko tingkat menengah. 

2. Kesiapan Belajar 

Kesiapan sangat penting untuk memulai suatu pekerjaan, karena dengan memiliki 

kesiapan, apapun akan dapat teratasi dan dikerjakan dengan lancer dan hasilnya akan jauh 

lebih baik. Dibawah ini diberikan beberapa pengertian tentang kesiapan. Menurut Soemanto 

(Sanusi, 2005:22) kesiapan merupakan ketersediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. 

Sedangkan menurut Slameto (1995:61) mengemukakan bahwa kesiapan adalah prasyarat 

untuk belajar bagi seseorang untuk dapat berinteraksi dengan cara tertentu. Kesiapan sangat 

penting untuk memulai suatu pekerjaan, karena dengan memiliki kesiapan, pekerjaan apapun 

akan dapat teratasi dan dikerjakan dengan lancar sehingga memperoleh suatu hasil yang baik 

pula. Kesiapan ini akan menjadi salah satu faktor yang penting dalam pembelajaran berbasis 

kompetensi, mengingat dalam rancangan pembelajaran kompetensi menitik beratkan pada 

pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan standar 

performansi yang telah ditetapkan. “Competency Based Education is geared toward 

preparing individuals, to perform identified competency” (Majid, 2005:24).  

Kesiapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesiapan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya dalam hal 
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pencapaian mata pelajaran produktif atau bidang kompetensi keahlian teknik kendaraan 

ringan. Belajar  merupakan  suatu  proses  dari  seorang  individu yang berupaya mencapai 

tujuan belajar atau yang biasa disebut hasil belajar, merupakan bentuk perubahan  perilaku  

yang relatif menetap. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dan 

maksimal diperlukan persiapan siswa dalam belajar yang baik pula. Persiapan siswa dalam 

belajar merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi  oleh  siswa dalam mencapai  hasil  

belajar. Djamarah (2002:35), menyatakan bahwa “kesiapan untuk belajar jangan hanya 

diterjemahkan siap dalam arti fisik, tetapi juga diartikan dalam arti psikis dan materiil”. 

Kesiapan fisik misalnya kondisi badan yang sehat dan bugar.  Kesiapan  psikis  misalnya  ada  

hasrat  untuk belajar, dapat  berkonsentrasi,  dan  ada  motivasi  instrinsik. Kesiapan  materiil 

misalnya ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa buku bacaan, catatan pelajaran, 

modul dan job sheet untuk pembelajaran praktek. Kesiapan  siswa  dalam belajar  merupakan  

kondisi  diri siswa yang telah dipersiapkan untuk melakukan  suatu kegiatan belajar. Kesiapan 

diri  siswa  akan melahirkan perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.  

3. Pelaksanaan prakerin 

Praktek kerja industri adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian 

profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah 

dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan langsung di dunia kerja 

secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu (Pakpahan, 1994: 

7).  Melalui penghayatan dalam program praktek kerja industri, siswa akan memperoleh 

pengalaman bernilai yang akan berpengaruh secara positif terhadap motivasi belajar yang 

akhirnya akan membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahliannya (Nolker, 

1983: 119). Kenyataannya prakerin berbeda dengan PSG, menurut Depdiknas dalam materi 

pelatihan KTSP 2009 menyatakan bahwa prakerin merupakan program pembelajaran yang 

harus dilakukan setiap peserta didik di dunia kerja untuk memperkenalkan lebih dini dunia 

kerja kepada peserta didik sebagai bagian pengalaman kerjanya. Diharapkan melalui program 

prakerin siswa mengenal tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lapangan, sikap dan etos 

kerja, disiplin kerja, dan jenis pekerjaan yang ada di industri, sehingga siswa bisa memahami 

perbedaan antara belajar di sekolah dengan kenyataan yang ada di dunia kerja/industri 

melalui pembelajaran di industri (prakerin). 

Pelaksanaan prakerin bukan sekedar penempatan siswa pada industri dan mendapatkan 

pengalaman bekerja, namun diharapkan sekolah dapat menyediakan kebutuhan industri akan 

sumber daya yang memiliki keterampilan dasar sebagai modal awal bagi siswa untuk dapat 

dilibatkan dalam pengalaman kerja dan berinteraksi dengan karyawan lainnya. 

Lingkup yang akan dijadikan acuan dalam penelitian terkait dengan program prakerin 

meliputi tahap perencanaan dan persiapan, kesesuaian institusi pasangan dengan bidang 
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kompetensi yang dipelajari, analisis pencapaian kompetensi hasil belajar di sekolah dan dunia 

kerja, tahap pelaksanaan sampai dengan evaluasi. 

4. Pencapaian kompetensi produktif teknik kendaraan ringan 

Struktur kurikulum di SMK terdiri dari mata pelajaran normatif, adaptif, dan 

produktif. Pencapaian kormpetensi produktif dalam pengertian ini  terkait dengan penguasaan 

keterampilan yang akan digunakan dalam memenuhi kompetensi kerja. Mata pelajaran 

produktif untuk program keahlian teknik kendaraan ringan mengacu kepada Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI). Sebagai acuan 

untuk mengetahui tingkat penguasaan mata pelajaran produktif diambil dari nilai uji 

kompetensi produktif siswa kelas XI TKR.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini  merupakan  penelitian  survey dan berdasar tingkat ekspalanasinya 

adalah penelitian assosiatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar 

pengaruh motivasi berprestasi terhadap kesiapa n belajar dan pelaksanaan prakerin dalam  

pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif teknik kendaraan ringan kelas XI. Lokasi 

penelitian adalah di Jatibarang, kabupaten Indramayu, populasi dan sampel  penelitian ini 

adalah  seluruh siswa kelas XI TKR SMK N 1 Jatibarang. Instrumen yang digunakan adalah 

berupa angket atau kuesioner, untuk menjaring data persepsi  tentang motivasi berprestasi 

(X1), kesiapan belajar (X2), pelaksanaan prakerin (X3). Sedangkan untuk varibel terikat 

(dependen variable) yaitu pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif teknik kendaraan 

ringan menggunakan data nilai uji kompetensi mata pelajaran produktif kelas XI. 

Pengujian instrumen dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Jenis teknik  

analisis data yang digunakan adalah teknik statistik inferensial, yaitu teknik statistik 

inferensial digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan data sebagai-

mana adanya dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut : melakukan persiapan dan pengecekan 

data yang terkumpul, melakukan tabulasi data (mendeskripsikan data), membuat bobot nilai 

terhadap kemungkinan jawaban pada setiap item variabel, melakukan pengolahan data sesuai 

dengan pendekatan penelitian, melakukan uji persyaratan terhadap pendekatan penelitian (uji 

normalitas, homogenitas, dan uji persyaratan regresi ganda) dan melakukan pengujian 

hipotesis penelitian dengan korelasi product moment untuk menentukan koefisien determinasi 

antar variabel terikat dengan variabel bebas. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini didapatkan hasil berupa 

hubungan yang positif melalui uji koefisien korelasi sebesar 0.785, jadi peningkatan motivasi 

berprestasi akan meningkatkan kesiapan belajar siswa, dilihat dari uji determinasi motivasi 

berprestasi memberikan kontribusi 61.57% terhadap  kesiapan belajar. Melalui pengujian 

regresi didapatkan persamaan garis regresi adalah   = 10.33 + 0.84X, konstanta sebesar 

10,33 menyatakan bahwa jika tidak ada motivasi berprestasi (X), maka kesiapan belajar (Y1) 

sebesar 10.33. Koefisien regresi sebesar 0,84 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit 

motivasi berprestasi (X), maka kesiapan siswa (Y1) akan meningkat sebesar 0,84. 

Motivasi berprestasi terhadap pelaksanaan prakerin dalam penelitian ini menunjuk-

kan hubungan yang positif melalui uji koefisien korelasi sebesar 0.678, jadi peningkatan 

motivasi berprestasi akan berkorelasi secara positif terhadap pelaksanaan prakerin, dilihat dari 

uji determinasi motivasi berprestasi memberikan kontribusi 46.02% terhadap  pelaksanaan 

prakerin. Melalui pengujian regresi didapatkan persamaan garis regresi adalah   = 11.02 + 

0.74X, konstanta sebesar 11.02 menyatakan bahwa jika tidak ada motivasi berprestasi (X), 

maka pelaksanaan prakerin (Y2) sebesar 11.02. Koefisien regresi sebesar 0,74 menyatakan 

bahwa setiap penambahan 1 unit motivasi berprestasi (X), maka  pelaksanaan prakerin (Y2) 

akan meningkat sebesar 0.74. 

Sedangkan hubungan kesiapan belajar dengan pencapaian kompetensi mata pelajaran 

produktif  dalam penelitian ini didapatkan hasil berupa hubungan yang positif melalui uji 

koefisien korelasi sebesar 0.39, jadi peningkatan kesiapan belajar siswa akan berkorelasi 

secara positif terhadap pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif kelas XI menjadi 

lebih baik, dilihat dari uji determinasi kesiapan belajar memberikan kontribusi sebesar 

15.38% . Melalui pengujian regresi didapatkan persamaan garis regresi adalah    = 68.59 + 

0,12Y1, konstanta sebesar 68.59 menyatakan bahwa jika tidak ada kesiapan belajar (Y1), maka 

pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif kelas XI (Z) sebesar 68.59. Koefisien regresi 

sebesar 0.12 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit kesiapan belajar (Y1), maka  

pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif kelas XI (Z) akan meningkat sebesar 0.12.  

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian  ini didapatkan bahwa hubungan 

antara pelaksanaan prakerin dengan pencapaian kompetensi mata pelajaran menunjukkan 

korelasi sebesar 0.381 dan memberikan kontribusi sebesar 14.54% dalam pencapaian 

kompetensi mata pelajaran produktif, Melalui pengujian regresi didapatkan persamaan garis 

regresi adalah    = 70.06 + 0,11Y2, konstanta sebesar 70.06 menyatakan bahwa jika tidak ada 

pelaksanaan prakerin (Y2), maka pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif kelas XI 

(Z) sebesar 70.05. Koefisien regresi sebesar 0.11 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

unit pelaksanaan prakerin (Y2), maka  pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif kelas 

XI (Z) akan meningkat sebesar 0.11. 
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KESIMPULAN 

1. Motivasi berprestasi memiliki pengaruh yang positif dalam menunjang kesiapan belajar 

siswa, dengan demikian  motif berprestasi akan  memberikan dampak positif terhadap 

kemajuan belajar siswa, yang diwujudkan melalui kesungguh-sungguhan dalam 

mempersiapkan kegiatan pembelajaran.  

2.  Motivasi berprestasi juga mempunyai kaitan yang positif dalam menunjang keberhasilan 

prakerin bagi siswa. Dengan demikian motif berprestasi akan mendorong siswa 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan prakerin. Semakin tinggi motif berprestasi 

siswa dalam melaksanakan prakerin, maka hasil pelaksanaan prakerin juga makin baik, 

hal akan membantu  siswa dalam  menguasai  kompetensi yang dibutuhkan didunia kerja.  

3. Kesiapan belajar siswa memberikan pengaruh yang positif terhadap pencapaian 

kompetensi mata pelajaran produktif, semakin tinggi kesiapan belajar siswa, maka akan 

berdampak pada  hasil pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif TKR menjadi 

lebih baik.   

4. Pelaksanaan prakerin  juga berpengaruh secara positif terhadap pencapaian kompetensi 

mata pelajaran produktif kelas XI, hal ini dapat diindikasikan dari hasil uji kompetensi 

bagi siswa yang serius dalam mengerjakan prakerin menunjukkan hasil yang cukup 

signifikan. Pelaksanaan prakerin yang tepat sasaran juga  membantu siswa dalam 

memahami kompetensi yang diperlukan dalam bekerja, oleh karena itu pihak sekolah 

agar melakukan kajian lebih lanjut tentang arah kerjasama dengan industri agar terbentuk 

pola yang jelas dan tepat sasaran, dimana arah kerjasama bisa berbentuk prakerin, PSG, 

atau menerapkan teaching factory. 

 
DAFTAR  PUSTAKA 

 

Abdulhak, I. dan Sanjaya, W. (1995). Media Pendidikan (Suatu Pengantar). Bandung : Pusat 

Pelayanan dan Pengembangan Media Pendidikan IKIP Bandung. 

Arikunto, Suharsimi (2006), Prosedur Penelitian . Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Azwar, Saifuddin (1997) Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Baharuddin (2010) Teori Belajar dan Pembelajaran, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 

Bailey T, et al. (2004) Working Knowledge: Work-Based Learning and Education Reform.     

New York: Routledge Falmer. 

Blank, W.E. (1982). Handbook For Developing Competency Based Training Programs. New 

Jersey : Prentice-Hall, Inc. 

Block, J.H. (1971). Mastery learning : Theory and Practice. New York : Holt. Rinehart and 

Wiston. Inc. 



Edisi Khusus No. 2,  Agustus 2011 

  69 ISSN  1412-565X 

Bukit, Masriam (1997) Implementasi Pendidikan Sistem Ganda Sebagai Pembaruan 

Kurikulum. Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IKIP Bandung: tidak 

diterbitkan 

Buttler F, Coit, (1972), Instructional SystemDevelopment for Vocational and Technical 

Training, Educational Technology Publications Inc, New Jersey: Englewood 

Cliffs. 

Calhoun, C.C. dan Finch, A.V. (1982). Vocational Education : Concept and Operations. 

California : Wads Worth Publishing Company. 

------- (2003). Standar Kompetensi Nasional Bidang Keahlian Teknik Mekanik Otomotif. 

Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 

Depdiknas, (2003). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999), Kamus Besar Bahas Indonesia. Edisi 

Kedua. Balai Pustaka. 

Depdiknas, (2003), Pedoman Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (SMK). Jakarta: DPMK 

Departemen Pendidikan Nasional. (2004). Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Program 

Keahlian Tata Busana. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 

Desmita. 2009. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Rosdakarya. 

Dimyati dan Mudjiono (2002), Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: PT. Rineka Cipta 

Direktorat Dikmenjur (2002) Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia 

Bandung: Rosdakarya,  

Direktorat Dikmenjur (2006) Buku Kurikulum SMK Edisi 2006. Jakarta: DPMK 

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan (2002). Sejarah Pendidikan Teknik dan 

Kejuruan di Indonesia : Membangun Manusia Produktif. Jakarta : Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Djamarah, Syaeful B (1994) Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru. Usaha Nasional, Jakarta 

Djojonegoro, W. (1998). Pengembangan Sumber Daya Manusia : Melalui Sekolah Menengah 

Kejuruan. Jakarta. 

Djohar, A. (2003). Pengembangan Model Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah 

Menengah Kejuruan. Bandung : Program Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

Direktorat Dikmenjur (2004), Buku 2 Kurikulum Teknik Mekanik Otomotif Edisi 2004, 

___________, Jakarta 

Evarinayanti. (2002). Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency Based Training). Jakarta : 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

BBIIOODDAATTAA  SSIINNGGKKAATT  

Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Sekolah Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Indonesia 


