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ABSTRAK

REDINTA PRAMESWARY. 8105153222.  Pengaruh Praktik Kerja Lapangan
dan Efikasi Diri Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII di SMK Negeri 40
Jakarta. Skripsi.  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi.  Univesitas  Negeri  Jakarta.
2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara praktik kerja lapangan dan
efikasi  diri  terhadap  kesiapan  kerja  siswa  kelas  XII  di  SMK  Negeri  40  Jakarta.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Metode yang digunakan peneliti
adalah  metode  penelitian  kuantitatif  dengan  analisis  regresi  berganda.  Dalam
pengambilan sampel, peneliti mengunakan teknik random sampling yaitu sebanyak 119
siswa.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan praktik kerja lapangan
dan efikasi diri berpengaruh terhadap kesiapan kerja sebesar 54,3%. Terdapat pengaruh
positif dan signifikan PKL dengan Kesiapan kerja sebesar  4,557 lebih dari t tabel 1,98  dan
nilai  signifikansi  sebesar   0,000 lebih kecil  dari  0,05.  Terdapat  pengaruh positif  dan
signifikan efikasi diri dengan Kesiapan kerja sebesar 10,831 lebih dari t  tabel 1,98 dan
nilai signifikansi sebesar  0,000 lebih kecil dari 0,05.Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan  bahwa  praktik  kerja  lapangan,  dan  efikasi  diri  berpengaruh  terhadap
kesiapan kerja baik secara simultan maupun parsial. Saran yang diberikan siswa sebai
knya lebih mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia kerja karena semakin tinggi
persaingan dalam memasuki dunia kerja. 

Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, Efikasi Diri, dan Kesiapan Kerja.
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ABSTRACT

REDINTA PRAMESWARY. 8105153222.  Influence Of Field Work Practices
and Self Efficacy Of Working Readiness For Class XII Students in SMK Negeri
40 Jakarta. Thesis. Jakarta: Faculty of Economics. Jakarta State University.
2019. 
This study aims to determine the effect of fieldwork practices and self-efficacy on
work readiness of class XII students at SMK Negeri 40 Jakarta. This research
uses  secondary  and  primary  data.  The  method  used  by  researchers  is  a
quantitative  research  method  with  multiple  regression  analysis.  In  sampling,
researchers used a random sampling technique of 119 students. The results of this
study indicate that simultaneous fieldwork practices and self-efficacy affect work
readiness by 54.3%. There is a positive and significant influence of street vendors
with work readiness of 4.557 more than 1.98 table and a significance value of
0.000 less than 0.05. There is a positive and significant effect of self-efficacy with
work readiness of 10.831 more than t table 1.98 and a significance value of 0.000
less  than  0.05.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that
fieldwork practices, and self-efficacy affect good job readiness simultaneously or
partially. Suggestions given by students should better prepare themselves to enter
the workforce because of the higher competition in entering the workforce.

Keyword: Field work practices, self efficacy, work readiness
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Develop an ‘attitude of gratitude’. Say thank you to everyone you meet for

everything they do for you.”

-Brian Tracy

Dengan mengucapkan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat

dan karunia yang telah diberikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu tercinta Teti Sugiarti terima kasih atas

kasih sayang, dukungan, moril, materil terutama doa dan cinta kasih yang tiada
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dukungan, moril, materil, doa, dan kasih sayang,  untuk seluruh saudara sepupu
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dukungan materil, dan tidak lupa dengan teman-teman seperjuangan yang

senantiasa memberikan semangat dan motivasi maupun nasihat yang penuh arti.

Terima Kasih
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