
 

v 

 

ABSTRAK 

Aimasipa Yolanda       : Kontribusi Prestasi Belajar Mata Diklat Kesehatan 
Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) 
dengan  Pengalaman Praktik Industri Terhadap 
Kesiapan Kerja Siswa TKJ Kelas XII SMK N 8 
Padang 

          Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih tingginya tingkat 
pengangguran pada lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK),yaitu sebesar 
9,51%. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) pada bulan 
Februari tahun 2012. Meskipun memiliki prestasi kognitif yang cukup bagus dan 
diatas KKM, tapi dalam praktiknya masih ada siswa yang tidak menerapkan 
prinsip K3LH pada saat praatikum di Labor. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkapkan kontribusi prestasi belajar mata diklat K3LH dan pengalaman 
praktik industri dalam menunjang kesiapan siswa TKJ Kelas XII SMK N 8 
Padang tahun ajaran 2013/2014 untuk memasuki dunia kerja. Penelitian ini 
merupakan penelitian expost facto. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 
acak (Proporsional random sampling). Data prestasi belajar mata diklat K3LH 
diperoleh dari guru mata diklat K3LH. Sedangkan data pengalaman praktik 
industri dan kesiapan kerja siswa dikumpulkan melalui angket dengan 
menggunakan skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian 
data dianalisis menggunakan metode statistik dengan bantuan Microsoft Excel 
2007 dan SPSS Version 16 untuk dianalisis korelasi dan regresinya. Hasil analisis 
data menunjukkan : (1) Prestasi belajar mata diklat K3LH memberikan kontribusi 
sebesar 33,62% terhadap kesiapan siswa TKJ Kelas XII SMK N 8 Padang tahun 
ajaran 2013/2014 dalam memasuki dunia kerja ; (2) Pengalaman praktik industri 
memberikan kontribusi sebesar 43,78% terhadap kesiapan siswa TKJ Kelas XII 
SMK N 8 Padang tahun ajaran 2013/2014 dalam memasuki dunia kerja; (3) 
Prestasi belajar mata diklat K3LH dan pengalaman praktik industri secara 
bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 60,18% terhadap kesiapan siswa 
TKJ Kelas XII SMK N 8 Padang tahun ajaran 2013/2014 dalam memasuki dunia 
kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar mata diklat K3LH dan 
pengalaman praktik industri berkontribusi terhadap kesiapan siswa TKJ Kelas XII 
SMK N 8 Padang tahun ajaran 2013/2014 dalam memasuki dunia kerja. Semakin 
tinggi prestasi belajar mata diklat K3LH  dan semakin tinggi pengalaman praktik 
industri yang dimiliki oleh siswa maka akan semakin tinggi pula kesiapan siswa 
dalam memasuki dunia kerja. 
 
 
Kata Kunci : Prestasi Belajar Mata Diklat K3LH, Pengalaman Praktik Industri, 

Kesiapan Kerja.           
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