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KATA  PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat 

mengembangkan  paket bimbingan  dengan judul “Modul  Penyesuaian Diri di 

Dunia Kerja sebagai Persiapan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Siswa 

SMK”. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah 

membantu dalam kelancaran pengembangan Modul yakni, Dr. Adi Atmoko, 

M.Si dan Dr. Triyono, M.Pd. 

  Modul yang disajikan terdiri dari dua paket buku yakni modul untuk siswa 

SMK dan panduan untuk konselor.Modul untuk siswa SMK berisi komponen 

pendahuluan, isi paket dan evaluasi. Sedangkan, panduan untuk konselor berisi 

komponen pendahuluan dan petunjuk penggunaan produk,  

  Panduan untuk konselor, secara khusus menjabarkan kompetensi dasar, 

tujuan bimbingan, uraian materi secara lengkap, teknik bimbingan yang 

digunakan dalam tiap topik, langkah-langkah kegiatan bimbingan dan rubrik 

evaluasi sebagai pengukur keberhasilan kegiatan bimbingan yang dilakukan.  

Penjabaran tersebut dilakukan untuk memudahkan konselor dalam 

menggunakan modul. Sehingga kegiatan bimbingan untuk membantu siswa SMK 

dalam meningkatkan ketrampilan penyesuaian diri di dunia kerja sebagai 

persiapan pelaksanaan Prakerin dapat berjalan dengan efektif.  

Kami berharap pengembangan paket yang berjudul “Modul Penyesuaian 

Diri di Dunia Kerja sebagai Persiapan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) Siswa SMK”, dapat memberikan manfaat untuk bagi semua pihak, 

terutama bagi konselor dalam menjalankan tugasnya sebagai pengampu layanan 

Bimbingan dan Konseling. Sehingga konselor lebih praktis dan efektif dalam 

menjalankan tugasnya dan mampu memberikan layanan yang tepat. 

       Malang,   Mei 2019 
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penggalan yang 
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Wacana 

digunakan 

sebagai pengantar 

pada tiap topik 

yang akan 

dibahas. Wacana 

terdiri dari 

sinopsis buku, 

berita maupun 

cerita. 

Uraian materi 

yang 

disampaikan 

disajikan secara 

lengkap 

berdasarkan teori 

yang dikaji sesuai 

dengan topik 

yang dibahas 

Teknik bimbingan 

yang dikembangkan 

meliputi 

ekspositori, diskusi, 

tanya jawab, 

simulasi, 

sosiodrama, 

pemutaran video, 

maupun penugasan 
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Langkah kegiatan 

yang dijelaskan  

secara lengkap mulai 

dari pembukaan, 

kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. 

Dalam kegiatan inti 

juga disampaikan 

rambu-rambu 

keberhasilan kegaitan 
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Rubrik evaluasi 

disajikan sebagai 

rambu-rambu 

penilaian evaluasi 

keberhasilan 

penyampaian 

materi pada tiap 

akhir topik  

Daftar pustaka 

yang 
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BAGIAN 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari akan selalu berubah. Keadaan  

ini akan menuntut manusia sebagai pelaksana kehidupan harus mampu 

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah tersebut.  

Karena penyesuaian diri merupakan salah satu kunci manusia untuk bertahan 

dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan, baik secara fisik maupun psikis. 

Ketahanan diri melalui fleksibilitas menyesuaikan diri akan menjadi titik pencapai 

keberhasilan kehidupan. 

  Seperti halnya kehidupan manusia pada umumnya, secara khusus siswa 

SMK akan mengalami penyesuaian diri yang berbeda dalam satu periode yakni 

pada saat prakerin (praktik kerja industri). Jelas sekali keadaaan lingkungan di 

DU/DI (Dunia Usaha/ Dunia Industri) berbeda dengan lingkungan mereka 

sebelumnya yakni lingkungan sekolah. Sehingga perlu adanya penyesuaian diri 

siswa SMK ketika melaksanakan kegiatan prakerin di DU/DI.  

  Namun, tidak semua siswa mampu secara cepat dan tepat untuk 

menyesuaikan diri secara positif di DU/DI ketika Prakerin. Bahkan, tidak sedikit 

dari siswa SMK yang melaksanakan Prakerin mendapatkan masalah-masalah yang 

timbul akibat tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya di 

DU/DI. Selain itu, kegiatan Prakerin yang berada jauh dari sekolah dan diluar 

negeri yang jauh dari pantauan guru atau orang tua juga dapat membuat siswa 

prakerin justru mengikuti kegiatan negatif yang ada dilingkungan tersebut. 

Dengan demikian maka siswa tidak dapat menyesuaikan diri secara positif di 

dunia kerja ketika Prakerin. 

 Situasi-situasi tersebut dapat dicegah apabila sebelum pelaksanaan 

Prakerin, siswa SMK diberikan pembekalan mengenai penyesuaian diri di dunia 

kerja. Untuk itu, perlu adanya modulyang secara khusus membahas mengenai 
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penyesuaian diri di dunia kerja untuk siswa SMK sebagai persiapan pelaksanaan 

Prakerin. 

B. Tujuan 

1. Tujuan umum 

  Modul penyesuaian diri di dunia kerja dikembangkan sebagai 

persiapan pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) siswa SMK adalah 

untuk membantu konselor dalam mengembangkan dan meningkatkan 

keterampilan penyesuian diri secara positif siswa di Dunia Usaha/Dunia 

Industri (DU/DI) menggunakan modul penyesuaian diri di dunia kerja. 

Keterampilan penyesuaian diri ini akan dapat membantu kelancaran siswa 

dalam pelaksanaan prakerin. 

2. Tujuan khusus 

  Pengembangan modul penyesuaian diri di dunia kerja sebagai 

persiapan pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) siswa SMK adalah 

sebagai berikut: 

a. agar konselor mampu menggunakan modul yang dikembangkan  

b. agar konselor mengerti isi modul penyesuaian diri di dunia kerja bagi 

siswa SMK 

c. agar konselor mengerti tujuan dari tiap topik yang dikembangkan 

pada modul penyesuaian diri di dunia kerja 

d. agar konselor mampu mengevaluasi dari tiap kegiatan pada modul. 

C. Sasaran Pengguna 

  Pengembangan produk modul penyesuaian diri di dunia kerja sebagai 

persiapan pelaksanaan prakerin siswa SMK ditujukan kepada para konselor 

atau guru Bimbingan dan Konseling di SMK yang telah berpengalaman 

menjadi pengampu layanan Bimbingan dan Konseling di SMK. 

D. Pokok-pokok Isi Materi Bimbingan Penyesuaian Diri di Dunia Kerja 

  Isi materi pengembangan produk modul penyesuaian diri di dunia kerja 

sebagai persiapan pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) siswa SMK 

adalah sebagai berikut. 

1. Penggalan 1 Konsep Dasar Penyesuaian Diri di Dunia Kerja 

Topik 1: Konsep dasar penyesuaian diri 
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Topik 2: Penyesuaian diri di dunia Kerja 

2. Penggalan 2 Karakteristik dan Kebutuhan Penyesuaian Diri di Dunia Kerja 

bagi Siswa SMK 

Topik 1 Pengenalan dunia kerja 

Topik 3 Karakteristik dan Kebutuhan siswa SMK dalam menyesuaikan diri 

di dunia kerja  

3.Penggalan 3 Penyesuaian diri di dunia kerja dalam kegiatan  prakerin 

Topik 1 Persiapan Pelaksanaan Prakerin 

 Topik 2 Langkah-langkah efektif menyesuaiakan diri dalam kegiatan  

PRAKERIN 

Topik 3 Mengembangkan kebiasaan kerja ketika prakerin 

E. Komponen Modul 

  Komponen dalam modul ini meliputi 3 bagian yakni 1) pendahuluan, 2) 

petunjuk penggunaan produk, dan 3) penutup. 
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BAGIAN II 

PETUNJUK  PENGGUNAAN  MODUL PENYESUAIAN DIRI DI DUNIA 

KERJA UNTUK SISWA SMK SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) 

 

A. Petunjuk Umum 

  Pengembangan produk modul penyesuaian diri di dunia kerja sebagai 

persiapan pelaksanaan praktik kerja (prakerin) siswa SMK merupakan media 

bimbingan yang digunakan untuk membantu konselor mengembangkan dan 

meningkatkan keterampilan penyesuaian diri siswa SMK di Dunia Usaha/Dunia 

Industri. Adapun petunjuk yang penggunaan modulsecara umum adalah sebagai 

berikut. 

1. Modul yang dikembangkan adalah modul untuk mengembangkan dan 

meningkatkan ketrampilan penyesuaian diri di dunia kerja sebagai 

persiapan pelaksanaan praktik kerja industri (Prakerin) siswa SMK.  

2. Pengembangan modul disusun untuk Konselor atau Guru Bimbingan dan 

Konseling yang telah memiliki pengalaman sebagai pengampu layanan 

bimbingan dan konseling di SMK.  

3. Sasaran bimbingan adalah siswa SMK yang belum pernah melaksanakan 

praktik kerja industri (prakerin). 

4. Modul berisi petunjuk khusus bagi siswa untuk mengikuti kegiatan 

bimbingan yang telah disesuaikan dengan materi yang diberikan. 

5. Peran konselor adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan 

bimbingan penyesuaian diri di dunia kerja. Konselor bertugas 

mengarahkan dan mengawasi selama kegiatan bimbingan berlangsung dan 

mengevaluasi keberhasilan kegiatan siswa selama mengikuti bimbingan. 

6. Peran siswa adalah sebagai peserta kegiatan bimbingan penyesuaian diri di 

dunia kerja. Tugas siswa yakni mengikuti kegiatan bimbingan dan 

melaksakan kegiatan sebagai pembelajaran dan latihan penyesuaian diri di 

dunia kerja. 

7. Teknik-teknik yang digunakan konselor dalam melaksanakan kegiatan 

bimbingan penyesuaian diri di dunia kerja dengan modul ini adalah 
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ceramah, diskusi, curah pendapat, sosiodrama, pemutaran video, simulasi 

dan pemberian tugas. 

8. Kegiatan bimbingan penyesuaian diri di dunia kerja dilakukan melakukan 

bimbingan klasikal dalam seting kelas 

9. Sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan penyesuaian diri di dunia 

kerja menggunakan media modul penyesuaian diri di dunia kerja sebagai 

persiapan pelaksanaan Prakerin siswa SMK ini, konselor perlu mempelajari 

petunjuk penggunaan dan isi dari modul yang dikembangkan. Tujuannya 

agar konselor memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar untuk 

memberikan materi informasi penyesuaian diri di dunia kerja. 

B. Evaluasi Bimbingan 

  Pemberian layanan bimbingan disertai dengan evaluasi untuk mengukur 

sejauh mana bimbingan dapat terlaksana dengan baik dan sejauh mana siswa 

mampu menerapkan bimbinngan untuk meningkatkan keterampilan 

penyesuaian diri di dunia kerja sebagai persiapan pelaksanaan Prakerin. 

1. Pertanyaan terbuka 

Evaluasi melalui pertanyaan terbuka diberikan kepada siswa seperti 

pendapat yang perlu disampaikan siswa. Para siswa dianggap berhasil 

apabila siswa mampu menyampaikan pendapat sesuai dengan rambu-

rambu jawaban yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan. 

2. Pemecahan masalah 

Para siswa diminta untuk menemukan solusi pemecahan masalah 

berdasarkan masalah-masalah yang diberikan dalam modul sebagai 

evaluasi. Para siswa dianggap berhasil mencapai tujuan bimbingan 

apabila siswa mampu menyampaikan solusi pemecahan masalah sesuai 

rambu-rambu solusi sesuai situasi masalah yang disampaikan. 

3. Refleksi diri 

Kegiatan refleksi diri dilakukan siswa untuk menyampaikan kondisi diri, 

lingkungan sekitar atau fenomena tertentu terkait dengan materi 

bimbingan yang disampaikan. Selain itu, siswa diharapkan jujur dan 

menyadari diri seutuhnya agar  dapat mengambil hikmah, pelajaran dan 
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khususnya dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang 

dimilikinya. 

4. Kegiatan Pengalaman Aktif 

Para siswa diminta untuk dapat menyampaikan pengalaman 

pengaplikasian kegiatan bimbingan sesuai prosedur yang sistematis dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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PENGGALAN SATU 

KONSEP DASAR PENYESUAIAN DIRI 

DI DUNIA KERJA 

 

 

 

 

 

 

  

TOPIK 1 : KONSEP DASAR PENYESUAIAN DIRI 

TOPIK 2: PENYESUAIAN DIRI DI DUNIA KERJA 
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TOPIK 1 

KONSEP DASAR PENYESUAIAN DIRI 

 

 

   

  Siswa mampu memiliki pengetahuan dasar penyesuaian diri 

 

 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian penyesuaian diri 

2. Siswa dapat menjelaskan macam-macam penyesuaian diri 

3. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian 

diri 

 

 

 Wacana dengan judul “Jihan, belum mampu menyesuaikan diri” terdapat 

di halaman 5 pada modul siswa. Berdasarkan kasus yang disampaikan 

tersebut konselor meminta siswa membaca wacana tersebut dan mengajak 

siswa untuk membahas sejenak kasus tersebut untuk dikaitkan dengan materi 

konsep dasar penyesuaian diri.  

 

1. Pengertian Penyesuaian Diri 

  Menurut Mappiare (1982:168) penyesuaian diri merupakan suatu usaha 

yang dilakukan agar dapat diterima oleh kelompok dengan jalan mengikuti 

kemauan kelompoknya. Seorang individu dalam melakukan penyesuaian diri 

lebih banyak mengabaikan kepentingan pribadi demi kepentingan kelompok 

agar tidak terkucilkan.  

  Menurut Schneiders (dalam Agustiani, 2006: 146) penyesuaian diri adalah 

satu proses yang mencakup respon-respon dan tingkah laku yang merupakan 

usaha individu agar berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik dan 

frustasi yang dialami.  
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  Dari beberapa pengertian-pengertian yang telah dijelaskan maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses yang 

dilakukan seseorang secara terus menerus untuk menyeimbangkan diri dengan 

tuntutan lingkungan untuk dapat mencapai kenyamanan dalam menjalani 

aktivitas.  

2. Macam-macam Penyesuaian Diri 

  Menurut Schneiders (dalam Ghufron, 2012:52) macam-macam 

penyesuaian diri tersiri atas: 

a. Penyesuaian diri personal 

Penyesuaian diri personal adalah penyesuaian diri yang diarahkan kepada 

diri sendiri. Penyesuaian diri personal meliputi; (1) penyesuaian diri fisik 

dan emosi, (2) penyesuaian diri seksual, (3) penyesuaian diri moral dan 

religious. 

b. Penyesuaian diri sosial 

Penyesuaian diri sosial meliputi; (1) penyesuaian diri terhadap rumah dan 

keluarga, (2) penyesuaian diri terhadap sekolah, (3) penyesuaian diri 

terhadap masyarakat. 

c. Penyesuaian diri marital dan perkawinan 

Penyesuaian diri pada dasarnya adalah seni  kehidupan yang efektif dan 

bermanfaat dalam kerangka tanggung jawab. Hubungan dan harapan 

yang terdapat dalam kerangka perkawinan. 

d. Penyesuaian diri jabatan dan vokasional 

Penyesuaian diri ini berhubungan erat dengan penyesuaian diri akademis 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri 

a. Peer  Relations 

Faktor ini mengacu pada upaya individu untuk menyesuaiakan diri 

dengan orang lain 

b. Dependency 

Faktor ini mengacu pada upaya individu untuk dapat berpikir dan 

mengerjakan sendiri tanpa pertolongan orang lain 

c. Hostility 
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Faktor ini mengacu pada kemampuan individu untuk mengendalikan 

keinginannya jika tidak terpenuhi 

d. Productivity 

Faktor ini mengacu pada kemampuan individu untuk sungguh-sungguh 

mengerjakan tugas dan kewajiban yang diberikan 

e. Withdrawal 

8Faktor ini mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan sesuatu 

dengan sigap dan tidak duduk termenung tanpa melakukan sesuatu. 

 

 Teknik bimbingan yang digunakan dalam topik “konsep dasar 

penyesuaian diri” adalah: 

1. Ekspositori  

Teknik ini digunakan sebagai salah satu teknik pada modul yang 

dikembangkan. Ekspositori digunakan konselor pada saat menyampaikan 

materi “konsep dasar penyesuaian diri” 

2. Tanya jawab  

Kegiatan tanya jawab digunakan konselor setelah menyampaikan materi. 

Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang 

telah disampaikan, menperjelas materi-materi yang belum dimengerti 

siswa  dan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan 

bimbingan. 

3. Refleksi diri 

Kegiatan refleksi diri dilakukan siswa untuk menyampaikan kondisi diri, 

lingkungan sekitar atau fenomena tertentu terkait dengan materi 

bimbingan yang disampaikan. Selain itu, siswa diharapkan jujur dan 

menyadari diri seutuhnya agar  dapat mengambil hikmah, pelajaran dan 

khususnya dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang 

dimilikinya. 
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 Kegiatan bimbingan klasikal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pertemuan 1 (1x 45 menit) 

 Pembukaan (alokasi waktu 5 menit) 

a. Konselor memberikan salam dan menanyakan kabar siswa  

b. Konselor memberikan penjelasan mengenai tujuan pemberian materi 

penyesuaian diri. 

 Kegiatan Inti (alokasi waktu 30 menit) 

a. Konselor meminta siswa membaca wacana “Jihan, belum mampu 

menyesuaikan diri” di halaman 5 pada modul siswa.  

b. Konselor membahas sejenak kasus tersebut, apakah siswa pernah 

mengalami atau menemukan kasus serupa dalam kehidupan sehari-hari 

mereka.  

c. Selanjutnya konselor mengaitkan dengan sajian materi konsep dasar 

penyesuaian diri.  

d. Konselor mengajak konseli untuk melakukan tanya jawab mengenai 

materi konsep dasar penyesuaian diri 

e. Konselor meminta siswa untuk mengidentifikasi pengalaman penyesuaian 

diri melalui aktivitas mengisi tabel “ini pengalamanku” pada halaman 11 

pada modul siswa, dengan tujuan membantu siswa memahami dan 

mengingat pengalaman pribadinya dalam menyesuaikan diri. Konselor 

meminta siswa untuk menyampaikan minimal 3 situasi pengalaman 

penyesuaian diri beserta usaha yang dilakukan dan hambatan yang 

dialami.  

f. Konselor meminta beberapa siswa untuk menyampaikan pengalamannya 

tersebut dan konselor memberikan balikan. 

 Penutup (alokasi waktu 10 menit) 

a. Konselor memberikan kesimpulan sementara kepada siswa 
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b. Konselor meminta siswa membuat rangkuman dari materi yang telah 

disampaikan sesuai dengan pemahaman siswa sebagai evaluasi dan 

refleksi diri untuk mengetahui sejauhmana siswa mampu menyesuaiakan 

diri dalam segala situasi pada halaman 13 pada modul siswa. 

 

Rambu-rambu penilaian evaluasi yang digunakan untuk menilai ketercapaian 

tujuan bimbingan dalam topik konsep dasar penyesuaian diri adalah:  

1. Evaluasi membuat rangkuman 

Skor Predikat Indikator  ketercapaian 

76-100 Sangat baik Siswa mampu membuat rangkuman dari materi yang 

disampaikan dengan memenuhi kriteria mewakili 

keseluruhan materi, singkat dan jelas dipahami 

51-75 Baik Siswa mampu membuat rangkuman sesuai dengan 

materi namun belum memenuhi salah satu kriteria 

singkat, jelas dipahami maupun menyeluruh.  

26-50 Cukup Siswa mampu membuat rangkuman namun belum 

memenuhi dua kriteria mewakili keseluruhan materi, 

singkat dan jelas dipahami.  

1-25 Kurang Siswa membuat rangkuman yang melenceng dari 

materi yang disampaikan, tidak mewakili keseluruhan 

materi, tidak singkat dan sulit dipahami. 

 

  Kegiatan bimbingan secara keseluruhan  dikatakan berhasil apabila 

setidaknya lebih dari 50% telah mampu mencapai kriteria nilai Baik.  

 Daftar Pustaka 

Agustiana, Hendrianti. 2006. Psikologi Perkembangan. Bandung:  

  Aditama 

Mappiare, Andi. 1982. Psikologi Remaja. Malang: 1982  
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TOPIK 2 

PENYESUAIAN DIRI DI DUNIA KERJA 

 

 

 Siswa mampu memiliki gambaran umum bentuk penyesuaian diri di dunia 

kerja 

 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian penyesuaian diri di dunia kerja 

2. Siswa dapat menjelaskan bentuk penyesuaian diri di dunia kerja 

 

  Wacana dengan judul “Seleksi ketat untuk siswa Prakerin di SMK Negeri 5 

Sijunjung” terdapat di halaman 16 pada modul siswa.  Merujuk pada berita 

tersebut maka sebagai siswa SMK yang akan melaksanakan Prakerin perlu 

adanya pembekalan. Khususnya berkaitan dengan kesulitan siswa dalam 

beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Konselor 

meminta siswa membaca wacana di modul siswa dan menanyakan 

pengetahuan siswa berkaitan dengan penyesuaian diri di dunia kerja.  

 

1. Penyesuaian Diri di Dunia Kerja 

  Menurut Dawis and Lofquist (1984) penyesuaian kerja adalah bahwa 

individu mencari pencapaian dan pemeliharaan sebuah hubungan baik 

dalam lingkungan kerja. Untuk mencapai kesesuaian dan kesepakatan 

antara individu dan lingkungan kerja, individu harus berhasil memenuhi 

persyaratan pekerjaan dan lingkungan kerja memenuhi persyaratan 

individu. Seseorang yang dapat menyesuaikan dirinya dengan pekerjaannya 

yaitu apabila terdapat adanya kepuasan kerja. Untuk itu merupakan 
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keharusan bagi perusahaan untuk mengenali faktor-faktor apa saja yang 

dapat membuat karyawan puas bekerja diperusahaan. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, diantaranya adalah kesesuaian 

pekerjaan, kebijakan organisasi termasuk kesempatan berkembang, 

lingkungan kerja dan perilaku atasan. Adapun faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan menurut Kreitner dan Kinichi, yaitu: 

a. Pemenuhan Kebutuhan (need fulfillment) 

Kepuasan ditentukan oleh tingkat karakteristik pekerjakaan memberikan 

kesempatan pada individu intuk memenuhi kebutuhannya 

b. Perbedaan (discrepancies) 

Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang 

diperoleh individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa 

yang diterima, orang akan tidak puas. Sebaliknya individu akan puas bila 

menerima manfaat diatas harapan. 

c. Pencapaian nilai (volue attainment) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan 

nilai kerja individual yang penting. 

d. Keadilan (equity) 

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di 

tempat kerja. 

e. Komponan genetik (genetic components) 

Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini 

menyiratkan perbedaan sifat individu kerja disamping karakteristik 

lingkungan pekerjaan.  

2. Bentuk Penyesuaian Diri di Dunia Kerja 

A. Menyesuaikan Diri dengan Rekan Kerja 

 Menjalin hubungan baik dengan rekan kerja 

  Dikutip dari eHow, berikut ini beberapa trik jitu untuk bisa membina 

hubungan yang baik dengan kolega di kantor. 

a. Bersikap profesional saat atasi konflik 

  Apabila hal ini terjadi pada Anda dengan kolega di kantor, maka atasilah 
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dengan baik tanpa emosi. Sebaiknya hindari untuk mengadu dengan bos. 

b.  Menghormati rekan kerja 

  Bila ingin dihormati oleh kolega, maka anda juga harus bersikap yang 

sama dengan mereka.  

c. Hindari topik yang tidak nyaman 

  Lebih baik anda dan kolega berbicara mengenai seputar pekerjaan, bukan 

tentang kehidupan pribadi. 

d.  Jangan bergosip 

  Menyebarkan gosip mengenai rekan kerja di kantor merupakan hal yang 

harus anda hindari.  

e. Jaga etika di tempat kerja 

  Menjaga etika di kantor merupakan hal yang wajib Anda lakukan, baik itu 

dalam mengirimkan email kepada rekan kerja, menggunakan telepon, atau 

bahkan saat berbicara dengan kolega. 

f.  Bersikap bijak dan bijaksana 

 Mampu mengambil keputusan dan bertindak dengan bijak dan bijaksana 

g.Tidak mengumbar kemarahan didepan orang lain 

mampu mengontrol diri apabila sedang marah atau emosional negative 

h. Tahu posisi diri 

mampu menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi 

B. Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan Kerja 

  Lingkungan kerja adalah tempat dimana pekerja melakukan aktivitas 

setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan 

memungkinkan pekerja untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat 

mempengaruhi emosional pekerja. Jika pekerja menyenangi lingkungan kerja 

dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya, 

melakukan aktivitasnya sehingga waktu yang dipergunakan secara efektif. 

1. Bentuk lingkungan kerja 

a. Lingkungan kerja fisik 

Menurut Sedarmayanti (2001:21), “Lingkungan kerja fisik adalah semua 

keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat 
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mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun scara tidak 

langsung” 

Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yakni : 

1. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (Seperti: pusat 

kerja, kursi, meja dan sebagainya) 

2. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan 

kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya :temperatur, 

kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau 

tidak sedap, warna, dan lain-lain. 

b. Lingkungan kerja non-fisik 

  Menurut Sadarmayanti (2001:31), Lingkungan kerja non fisik adalah 

semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik 

hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun 

hubungan dengan bawahan. 

2. Langkah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja 

a. Ikuti aturan kerja/ budaya kerja yang telah ada 

b. Berusaha untuk bergaul (menjalin hubungan baik) dan terbuka 

c. Kemauan untuk belajar 

d. Miliki rasa ingin tahu yang besar 

e. Jangan malu untuk bertanya 

f. Minta penilaian atau evaluasi 

C. Menyesuaikan Diri dengan Atasan Kerja 

    Atasan kerja atau sering disebut “Bos” merupakan seorang yang 

memegang kekuasaan penuh dalam sebuah perusahaan. Untuk itu maka 

sebagai pekerja maka anda perlu melakukan hal-hal yang diharapkan bos 

anda sebagai salah satu bentuk penyesuaian diri dengan harapan atasan. 

Menurut Beverly Rockers (2011) hal-hal yang diharapkan atasan antara lain: 

1. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

2. Membaca instruksi dengan hati-hati dan tepat 

3. Memeriksa ulang pekerjaan 

4. Bekerja keras, cerdas dan bekerja dengan segala upaya tiap hari 

5. Jangan menunggu diperintah untuk bekerja 
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6. Bekerja sesuai visi perusahaan 

7. Berpakaian dan bertindak professional 

8. Bersikap membantu, menyenangkan dan menghargai rekan, pemiliki dan 

pelanggan 

9. Pertahankan sikap optimis dan positif dikantor 

10. Berusaha keras mengadaptasi kinerja atasan 

11. Katakan tidak pada gossip 

12. Dasarkan tindakan pada integritas dan ketulusan 

13. Ikuti aturan perusahaan 

14. Tepat waktu 

15. Mengatasi penundaan dan perfeksionisme 

16. Menerima tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan dan sikap 

tenang, profesionalisme serta percaya diri 

17. Bertanggung jawab atas kesalahan 

18. Mencegah kesalahan komunikasi dalam percakapan 

19. Mendengar dengan seksama dengan pikiran terbuka 

20. Mengembangkan ketrampilan tim 

21. Mengungkapkan pikiran dengan tegas 

 

 

 Teknik bimbingan yang digunakan dalam topik “penyesuaian diri di dunia 

kerja” adalah: 

1. Diskusi 

Siswa diberikan kesempatan berani menyampaikan pendapatnya, 

menghargai pendapat orang lain dan mampu mencapai kesepakatan 

dalam menyelesaikan tugas dalam kelompok.  

2. Pemberian tugas  

Konselor memberikan tugas kepada siswa untuk membantu meningkatkan 

keaktifan siswa dalam upaya memahami materi secara aplikatif. Tugas 

yang diberikan membantu siswa untuk semakin memperdalam 

pemahaman materi yang disampaikan konselor. 

3. Curah pendapat 
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Teknik ini digunakan untuk membantu siswa lebih aktif dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan, mengetahui sejauhmana siswa memahami materi,  

melatih siswa menghargai pendapat orang lain serta membantu siswa 

untuk lebih percaya diri menyampaikan pendapatnya di depan umum. 

 

 

 Kegiatan bimbingan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pertemuan 1 (1x 45 menit) 

 Pembukaan (alokasi waktu 5 menit) 

a. Konselor memberikan salam dan menanyakan kabar siswa  

b. Konselor memberikan penjelasan mengenai tujuan pemberian materi 

penyesuaian diri di dunia kerja. 

 Kegiatan Inti (alokasi waktu 30 menit) 

a. Konselor menyampaikan materi pengait dengan judul “Seleksi ketat 

untuk siswa Prakerin di SMK Negeri 5 Sijunjung”, konselor 

menyampaikan bahwa kesulitan adaptasi menjadi alasan mengapa perlu 

adanya seleksi ketat di SMK tersebut.  

b. Konselor menyampaikan penyesuaian diri di dunia kerja 

c. Konselor meminta siswa mengisi skala penyesuaian diri di dunia kerja 

dihalaman 22 pada modul siswa. Dengan cara skoring sebagai berikut: 

item dengan nilai positif dihitung SS: 4, S: 3, KS: 2, TS: 1,  

item dengan nilai negatif dihitung SS: 1, S: 2, KS: 3, TS: 4 

Nomer Item dengan nilai positif Nomer Item dengan nilai negatif 

2,4,6,8,9,10,11, 13, 15,17, 19,21,23, 

24,25,27,29,31,33 

1,3,5,7,12, 

14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,35 

 

Adapun kategori dari jumlah nilai adalah sebagai berikut: 

No Kategori  Nilai interval 

1.  Rendah 78-96 

2.  Sedang 97-115 

3.  Tinggi 116-135 
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Skor Predikat Interpretasi 

116-135 Tinggi Maka anda termasuk seorang yang dikatakan 

memiliki kemampuan penyesuaian diri di dunia 

kerja yang rendah. Berdasarkan tingkat nilai dan 

kemampuan yang anda miliki anda belum 

memenuhi prasyarat kebutuhan yang menjadi 

tolak ukur penyesuian kerja. Sehingga anda perlu 

untuk meningkatkan kemampuan dan nilai diri 

anda agar mampu menyesuaikan diri di dunia 

kerja. 

97-115 Sedang Maka anda termasuk seorang yang dikatakan 

memiliki kemampuan penyesuaian diri di dunia 

kerja yang sedang. Berdasarkan tingkat nilai dan 

kemampuan yang anda miliki anda belum 

memenuhi prasyarat kebutuhan yang menjadi 

tolak ukur penyesuian kerja. Anda sudah cukup 

mampu untuk dapat menyesuaikan diri di dunia 

kerja, namun anda juga perlu meningkatkan 

kemampuan anda 

78-96 Rendah Maka anda termasuk dalam seorang yang dikatkan 

memiliki kemampuan penyesuaian diri di dunia 

kerja yang tinggi. Kemungkinan anda akan merasa 

nyaman dalam pekerjaan anda dengan tingkat 

kemampuan penyesuaian diri di dunia kerja yang 

anda miliki 

 

d. Konselor meminta siswa untuk membuat kelompok yang berisi 4 orang 

tiap kelompok 

e. Konselor meminta siswa dalam kelompok mendiskusikan masalah-

masalah yang muncul ketika pekerja baru harus menyesuaikan diri 

dengan tempat kerja barunya baik dengan rekan kerja, lingkungan kerja 

maupun atasan kerja 

f. Konselor meminta perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 

di depan kelas dan meminta siswa yang lain untuk bertanya atau 

memberikan masukan 

Rambu-rambu hasil diskusi yang disampaikan: 
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Bentuk 

penyesuaian 

diri 

Kriteria nilai  Skor 

Maks. 

Kurang 

 

Cukup  

 

Baik 

 

Rekan kerja Hasil diskusi 

siswa 

menyampaikan 

masalah 

dengan rekan 

kerja kurang 

dari 3 masalah 

(skor 1-5) 

Hasil diskusi 

siswa 

menyampaikan 

masalah 

dengan rekan 

kerja 3 

masalah 

(skor 6-10) 

Hasil diskusi 

siswa 

menyampaikan 

masalah 

dengan rekan 

kerja lebih dari  

3 masalah 

(skor 11-15) 

15 

Lingkungan 

kerja 

Hasil diskusi 

siswa 

menyampaikan 

masalah 

dengan 

lingkungan 

kurang dari 3 

masalah 

(skor 1-5) 

Hasil diskusi 

siswa 

menyampaikan 

masalah 

dengan 

lingkungan 

sebanyak 3 

masalah 

(skor 6-10) 

Hasil diskusi 

siswa 

menyampaikan 

masalah 

dengan 

lingkungan 

lebih dari 3 

masalah 

(skor 11-15) 

15 

Atasan kerja Hasil diskusi 

siswa 

menyampaikan 

masalah 

dengan atasan 

kerja kurang 

dari 3 masalah 

(skor 1-5) 

Hasil diskusi 

siswa 

menyampaikan 

masalah 

dengan atasan 

kerja sebanyak 

3 masalah 

(skor 6-10) 

asil diskusi 

siswa 

menyampaikan 

masalah 

dengan atasan 

kerja lebih dari 

3 masalah 

(skor 11-15) 

15 

Total skor 

maksimal 

3-15 18-30 33-45 45 

 

 Penutup (alokasi waktu 10 menit) 

a. Konselor memberikan kesimpulan kepada siswa 

a. Konselor menyampaikan kesimpulan 

b. Konselor meminta siswa mengerjakan tugas evaluasi “apa usahamu?” 

pada halaman 25 pada modul siswa. 

 

   Rambu-rambu penilaian evaluasi yang digunakan untuk menilai 

ketercapaian tujuan bimbingan dalam topik penyesuaian diri di dunia kerja 

adalah: 
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Evaluasi “Apa Usahamu” 

Totak skor Predikat Indikator  ketercapaian 

76-100 Sangat 

baik 

Siswa mampu menyampaikan lebih dari 3 usaha 

pada tiap bentuk penyesuaian secara lengkap 

yang realistis, dan aplikatif  secara positif baik 

dengan rekan kerja, lingkungan kerja maupun 

atasan kerja 

51-75 Baik Siswa mampu menyampaikan sebanyak  dari 3 

usaha pada tiap bentuk penyesuaian secara 

lengkap yang realistis, dan aplikatif  secara positif 

baik dengan rekan kerja, lingkungan kerja 

maupun atasan kerja 

26-50 Cukup Siswa mampu menyampaikan sebanyak  dari 

kurang dari 3 usaha pada tiap bentuk 

penyesuaian  secara lengkap yang realistis, dan 

aplikatif  secara positif baik dengan rekan kerja, 

lingkungan kerja maupun atasan kerja 

1-25 Kurang Siswa kurang dari 3 usaha dan  tidak 

menyampaikan usaha secara lengkap, usaha-usaha 

yang disampaikan tidak relevan dengan tugas 

yang diberikan, atau pun kelengkapan usaha 

penyesuaian diri terhadap rekan kerja, lingkungan 

kerja maupun atasan kerja sangat kurang. 

 

     Kegiatan bimbingan secara keseluruhan dikatakan berhasil apabila 

setidaknya lebih dari 50 % siswa mendapatkan predikat Baik. 
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TOPIK 1 

PENGENALAN DUNIA KERJA 

 

 

 

 Siswa mampu memiliki wawasan mengenai dunia kerja 

 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dunia kerja 

2. Siswa dapat menjelaskan aturan kerja di dunia kerja  

3. Siswa dapat menjelaskan sikap kerja di dunia kerja 

 

 

  Wacana dari sinopsis buku berjudul “We Love Strees” oleh Pauline 

Lenader terdapat di halaman 32 pada modul siswa.  Sinopsis buku tersebut, 

menjelaskan secara ringkas seluk-beluk kehidupan di dunia kerja. Siswa diminta 

untuk membaca sinopsis tersebut, dan konselor meminta siswa menyampaikan 

pendapatnya tentang dunia kerja berdasarkan sinopsis tersebut. Selanjutnya 

konselor mengaitkan wacana tersebut dengan materi pokok pengenalan dunia 

kerja.  

 

 

1. Pengertian dunia kerja 

  Kerja merupakan kebutuhan manusia, orang bekerja karena ada suatu yang 

hendak ia capai, dan orang berharap bahwa dengan bekerja melalui aktifitas 

tersebut akan membawa mereka kepada suatu keadaan yang lebih baik dan 

memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan dan juga suatu 

kesempatan mengembangkan diri untuk berbakti. Sebagai suatu kesempatan 

maka pekerjaan hendaknya tidak disia-siakan dan harus dimanfaatkan sebaik-
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baiknya. Sebab tidak semua siswa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan 

tinggi, yaitu Perguruan Tinggi.  

2. Aturan di dunia kerja 

`Dalam dunia kerja aturan kerja diberlakukan untuk menuntut professional 

pekerja. Menurut Puspitasari, dkk (2012: 33) aturan kerja sebagai berikut: 

a. Disiplin kerja 

  Disiplin merupakan suatu proses yang dapat menumbuhkan 

perasaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tujuan organisasi 

secara objektif, melalui kepatuhannya menjalankan peraturan organisasi. 

b. Prestasi kerja 

  Prestasi kerja atau kinerja atau performance merupakan catatan 

tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu 

atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. 

c. Intensif 

  Intensif merupakan salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan 

dengan prestasi kerja intensif merupakan bagian dari upah, berdasarkan 

kinerja (performance pay) yang diberikan dalam bentuk uang dan 

ditetapkan berdasarkan prestasi.  

d. Ketidakhadiran  

  Ketidakhadiran (absenteism) adalah kegagalan untuk melapor pada 

waktu kerja. Ketidakhadiran merupakan kegagalan seorang karyawan 

untuk hadir di tempat kerja pada hari kerja. 

3. Sikap kerja 

  Sikap menjadi poin penting yang perlu dijaga karena sikap mencakup cara 

berpikir, cara merasakan dan cara bertindak (Waseso, 1993: 4). Sedangkan 

menurut Jung (dalam Feist&Feist, 2010) sikap (attitude) sebagai suatu 

kecenderungan untuk beraksi dan bereaksi dalam arah sebuah karakter. Artinya 

bahwa sikap seseorang akan membawanya dalam sebuah karakter diri yang 

menjadi atribusi bagi dirinya. 

  Sikap (attitude) didefinisikan oleh Robbins (2007) sebagai pernyataan 

evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap 

objek, individu, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan 
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seseorang tentang sesuatu. Sementara Kreitner dan Kinicki (2005) mendefinisikan 

sikap sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk 

mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan objek tertentu. 

 Komponen pembentukan sikap 

a) Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal 

yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap 

obyek sikap. 

b) Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek 

sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak 

senang adalah hal negatif. 

c) Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu 

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak atau 

berperilaku terhadap obyek sikap. 

 

 

  Teknik bimbingan yang digunakan dalam topik “pengenalan  dunia 

kerja” adalah: 

1. Ekspositori  

Teknik ini digunakan sebagai salah satu teknik pada modul yang 

dikembangkan. Ekspositori digunakan konselor pada saat 

menyampaikan materi “pengenalan dunia kerja” 

2. Diskusi 

Siswa diberikan kesempatan berani menyampaikan pendapatnya, 

menghargai pendapat orang lain dan mampu mencapai kesepakatan 

dalam menyelesaikan tugas dalam kelompok.  

4. Tanya jawab  

Kegiatan tanya jawab digunakan konselor setelah menyampaikan 

materi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami 

materi yang telah disampaikan, menperjelas materi-materi yang belum 
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dimengerti siswa  dan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

kegiatan bimbingan. 

 

  Kegiatan bimbingan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pertemuan 1 (1x 45 menit) 

 Pembukaan (alokasi waktu 5 menit) 

a. Konselor memberikan salam dan menanyakan kabar siswa 

b. Konselor menyampaikan tujuan kegiatan bimbingan pada pertemuan 

kali ini  

 Kegiatan inti (alokasi waktu 30 menit) 

a. Konselor meminta membaca wacana sinopsis buku “We Love Stress” 

dihalaman 27 pada modul siswa. 

b. Konselor meminta siswa menyampaikan pendapatnya mengenai 

dunia kerja berdasarkan sinopsis tersebut. 

c. Konselor menyampaikan materi pokok pengenalan dunia kerja 

dengan ekspositori secara kreatif dan menyenangkan 

d. Konselor melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang 

disampaikan . 

e. Konselor meminta siswa untuk menilai sikap yang dimilikinya dalam 

tabel 2.1 “Lihat Sikapku” pada modul siswa halaman 36. Konselor 

meminta siswa untuk menilai sikap kerja mereka sesuai dengan 

dirinya baik yang mendukung maupun menghambat dirinya. 

Kemudian meminta siswa menjelaskan sikap mereka dalam tindakan-

tindakan apa saja yang menunjukkan sikap mereka tersebut.  

f. Selanjutnya konselor meminta siswa melanjutkan aktivitas mengisi 

tabel 2.2 “Tabel benah diri”, dalam tabel ini siswa diminta untuk 

merencanakan upaya-upayanya untuk mengubah sikap yang 

menghambat pada halaman 37 di modul siswa. 
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g. Konselor meminta siswa mendiskusikan hasil aktivitas pengisian tabel 

tersebut dengan teman sebangkunya untuk memberi masukan satu 

sama lain pada halaman 37 di modul siswa.  

 Penutup (alokasi waktu 10 menit) 

a. Konselor memberikan balikan kepada aktivitas siswa, seperti 

bagaimana perasaan siswa terkait aktivitas yang telah dilakukan, 

apakah sikap yang dimiliki siswa sudah mampu memenuhi kriteria 

sikap kerja yang harus dimiliki di dunia kerja. 

b. Konselor memberikan penguatan kepada siswa  

c. Konselor meminta siswa mengerjakan tugas evaluasi “Apa yang 

harus dilakukan” terdapat dalam modul siswa halaman 38.  

 

 

  Evaluasi menggunakan teknik pemecahan masalah. Siswa diminta 

menyampaikan jawaban atau solusi apa yang harus dilakukan berdasarkan 

tiap situasi permasalahan yang diberikan. Rambu-rambu penilaian evaluasi 

yang digunakan untuk menilai ketercapaian tujuan bimbingan dalam topik 

pengenalan dunia kerja adalah 

Situasi Tindakan Perkataan 

Kiren adalah siswa SMK 

yang baru 

melaksanakan Prakerin, 

di tempat Prakerin 

Kiren jam masuk kerja 

lebih siang dari 

biasanya. Karena 

kelonggaran jam 

masuk, Kiren menjadi 

ceroboh dan masuk 

terlambat dari jam. 

Sebagai teman Prakerin 

apa yang harus kamu 

lakukan? 

Saya akan mengajak 

Kiren berbicara berdua 

membicarakan 

keterlambatannya  (tidak 

di depan teman-teman 

yang lain). 

 

 

 

 

 

 

(skor 1-5) 

Kiren, saya tahu jam 

masuk memang longgar  

tetapi menurut saya kita 

harus tetap datang tepat 

waktu karena 

bagaimana pun juga 

kedisiplinan kita juga 

memiliki penilaian 

tersendiri. 

 

 

(skor 1-5) 



 

 Penyesuaian Diri di Dunia Kerja sebagai Persiapan Pelaksanaan 

          Praktik Kerja Industri (Prakerin) Siswa SMK 
 

32 

PANDUAN UNTUK KONSELOR 

Anda sedang sibuk 

mengerjakan tugas 

yang menumpuk 

ditempat Prakerin yang 

tidak dapat anda 

tinggalkan. Namun 

tiba-tiba pak Hando, 

Pembina Prakerin anda 

datang menghampiri 

anda untuk meminta 

bantuan anda 

membelikan kertas di 

toko. Dalam situasi 

tersebut apa yang anda 

lakukan? 

Segera membelikan 

kertas dan kembali 

mengerjakan tugas-tugas 

Prakerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skor 1-5) 

Baik pak, saya akan 

segera membelikan 

kertas sekarang. Tapi 

maaf tugas saya masih 

banyak pak, jadi setelah 

membeli kertas saya 

akan segera 

menyelesaikan tugas 

saya kembali. 

 

 

 

 

 

(skor 1-5) 

 

Tania adalah rekan 

Prakerin anda, sudah 

beberapa kali dia 

meminta bantuan anda 

bahkan melimpahkan 

tugasnya kepada anda 

dengan alasan 

ketidakmampuan 

menyelesaikan tugas 

atau takut salah. Dalam 

situasi tersebut apa 

yang anda lakukan? 

Jika meminta mengoreksi 

pekerjaan saya tetap 

bersedia, tetapi jika 

melimpahkan tugas 

menolak tanpa 

menyinggung perasaan 

Tania. 

 

 

 

 

(skor 1-5) 

Nia, kita sudah punya 

tugas masing-masing,  

sebaiknya kita selsaikan 

tugas kita masing-masing 

jika ada yang perlu 

dikoreksi kita saling 

mengoreksi atau 

dikoreksi bersama-sama. 

 

 

 

(skor 1-5) 

Total skor maksimal 15 15 

 

  Total nilai = 
𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑎𝑛+𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 (30)
 × 100  

 

  Penilaian ketercapaian tujuan, dapat menggunakan rambu-rambu 

penilaian sebagai berikut: 

 

Total 

Skor  

Predikat Indikator  ketercapaian 

76-100 Sangat baik Siswa mampu menjawab pertanyaan sangat sesuai 

dengan rambu-rambu jawaban secara 

keseluruhan. Dengan demikian siswa dinyatakan 

telah sangat memahami  aturan dan sikap di 

dunia kerja 

51-75 Baik Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai 

dengan rambu-rambu jawaban secara 

keseluruhan. Dengan demikian siswa dinyatakan 
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telah memahami  aturan dan sikap di dunia kerja 

26-50 Cukup Siswa mampu menjawab pertanyaan yang hampir 

sama dengan rambu-rambu jawaban. Dengan 

demikian siswa dinyatakan telah cukup mampu 

memahami aturan dan sikap di dunia kerja 

1-25 Kurang Siswa menjawab pertanyaan yang melenceng dari 

rambu-rambu jawaban. Dengan demikian siswa 

belum mampu memahami aturan dan sikap di 

dunia kerja.  

 

   Kegiatan bimbingan secara keseluruhan dikatakan berhasil apabila 

setidaknya lebih dari 50 % siswa mendapatkan predikat Baik. 
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TOPIK 2 

KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN SISWA SMK DALAM 

MENYESUAIKAN DIRI DI DUNIA KERJA 

 

 

  Siswa mampu memiliki pengetahuan mengenai karakteristik dan 

kebutuhan siswa SMK dalam menyesuaian diri  secara positif di dunia kerja 

 

 

1. Siswa dapat menjelaskan karakteristik siswa SMK 

2. Siswa dapat menjabarkan kemampuan dan nilai penyesuaian diri di dunia 

kerja 

3. Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan lingkungan sekolah dan dunia kerja 

 

 

  Pada modul siswa di halaman 41 dijelaskan wacana dengan berita 

berjudul “Prakerin di Luar Negeri”. Cuplikan berita tersebut menjelaskan 

remaja yang masih labil dan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif.  

Apalagi jika tempat Prakerin jauh dari pantauan guru atau pun orang tua. 

Wacana tersebut dikaitkan dengan materi pokok karakteristik dan kebutuhan 

siswa SMK dalam menyesuaikan diri di dunia kerja. 

 

 

1. Karakteristik siswa SMK 

 Karakteristik siswa SMK sebagai remaja 

  Menurut Santrock (2007:20),  remaja (adolescence) sebagai 

periode transisi perkembangan antara  masa kanak-kanak dengan masa 

dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif dan 
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sosio-emosional. Tugas pokok remaja adalah mempersiapkan diri 

memasuki masa dewasa. Masa remaja dimulai sekitar usia 10-13 tahun dan 

diakhiri pada sekitar usia 18-22 tahun. Remaja akhir pada jenjang 

pendidikan formal berada pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. 

Sehingga siswa SMK dikategorikan dalam ranah remaja, khususnya remaja 

akhir. Ciri-ciri remaja akhir menurut beberapa tokoh dalam Mappiare 

(1982) adalah sebagai berikut: 

a. Stabilitas mulai timbul dan meningkat 

b. Citra diri dan sikap pandang yang lebih realistis 

c. Menghadapi masalah secara lebih matang 

d. Perasaan menjadi lebih tenang 

Sedangkan, tugas-tugas perkembangan remaja Yusuf  (2009:22) adalah:  

a. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya (seperti 

kecantikan, keberfungsian, keutuhan) 

b. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang 

mempunyai otoritas (mengembangkan sikap respek terhadap orang tua 

dan orang lain) 

c. Mengambangkan ketrampilan komunikasi interpersonal (lisan dan 

tulisan) 

d. Mampu bergaul dengan teman sebaya atau orang lain secara wajar 

e. Menemukan manusia model yang dijadikan pusat identifikasinya 

f. Menerima dirinya sendiri dan percaya kepada kemampuannya sendiri 

g. Memperoleh self-control (kemampuan mengendalikan sendiri) atas 

dasar skala nilai, prinsi-prinsip atau falsafah hidup. 

h. Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap dan perilaku) 

yang kekanak-kanakan  

i. Bertingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial 

j. Mengembangkan ketrampilan intelektual dan konsep-konsep yang 

diperlukan bagi warga Negara 

k. Memilih dan mempersiapkan karir (pekerjaan) 

l. Memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga  

m. Mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
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 Karakteristik SMK 

   Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan No. 0409/1992 untuk 

Sekolah Mengah Kejuruan adalah sebagai berikut: Sekolah Kejuruan adalah 

bentuk suatu pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk 

melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta mempersiapkan siswa 

memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sifat professional. 

   Menurut  Bradley dan Friendenberg (dalam Wena, 1997: 3) 

pendidikan kejuruan merupakn pendidikan training atau retraining 

mengenai persiapan siswa dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang 

diperlukan untuk benar-benar bekerja, memperbaharui keahlian dan 

pengembangan lanjut dalam pekerjaan.  

  Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan: 

a. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi atau meluaskan pendidikan dasar. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, 

dan alam sekitarnya. 

c. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. 

d. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan pekerjaan dan 

mengembagkan sikap professional. 

 Kebutuhan penyesuaian diri dunia kerja bagi siswa SMK 

  Berdasarkan salah satu tujuan SMK, maka siswa SMK memiliki tuntutan 

khusus untuk masuk dunia kerja dan mengembangkan sikap professional. 

Dengan demikian menyesuaikan diri di dunia kerja menjadi kebutuhan 

siswa SMK.  

a. Penyesuaian diri menghadapi rekan kerja baru 

b. Penyesuaian diri mengahadapi lingkungan kerja baru yang berbeda 

dari lingkungan sekolah sebelumnya 

c. Penyesuaian diri menghadapi atasan kerja 
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2. Kemampuan dan nilai-nilai penyesuaian diri di dunia kerja 

  Kemampuan dan nilai-nilai yang terangkum dalam kebutuhan sangat 

penting dalam memahami penyesuaian kerja individu. Untuk itu terdapat 

beberapa tes yang dapat digunakan. 

a. Kemampuan 

  Dawis dan Lofquist mendefinisikan kemampuan sebagai dimensi 

keterangan untuk skill atau keterampilan. Para ahli lain menjelaskan 

bahwa kemampuan merupakan sebuah daya atau tenaga untuk 

melakukan suatu kegiatan. Kemampuan bisa merupakan kesanggupan 

bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan dan praktik. 

b. Nilai-nilai 

  Seperti halnya kecakapan yang merangkum berbagai macam 

keahlian kerja, maka nilai-nilai merangkum beberapa kelompok 

kebutuhan. Ada 6 kelompok nilai-nilai yang terangkum dalam kebutuhan 

yakni: 

1) Prestasi  (adanya prestasi yang dihasilkan dari pekerjaan) 

2) Kenyamanan (adanya dukungan dari kegiatan dan situasi kerja ) 

3) Status sosial (adanya pengakuan dari masyarakat atas pekerjaan yang 

dilakukan) 

4) Ketulusan (adanya nilai-nilai untuk mampu bekerja dengan tulus ) 

5) Keselamatan (adanya jaminan perlindungan dan pengawasan oleh 

perusahaan) 

6) Otonomi (menyangkut kemampuan untuk kreatif mengembangkan diri 

dan bertanggung jawab atas pekerjaan) 

c. Gaya kepribadian 

   Menurut Dawis dan Lofquist (1984), gaya kepribadian mengacu 

pada bagaimana individu dengan kecakapan dan nilai-nilainya dapat 

mempengaruhi situasi pekerjaan mereka. Mereka mengidentifikasi empat 

karakteristik dari gaya kepribadian, antara lain: 

1) Celerity, yaitu mengacu pada kecepatan tugas atau usaha seseorang 

dalam bekerja. 

2) Pace, yaitu mengacu pada bagaimana seseorang menyelesaikan secara 
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tuntas tugas atau usaha seseorang dalam bekerja. 

3) Ritme, yaitu mengacu pada keteraturan seseorang dalam melaksanakan 

tugas atau usaha seseorang dalam bekerja. 

4) Endurance, yaitu mengacu pada daya tahan dalam lamanya 

melaksanakan tugas seseorang dalam bekerja. 

d. Minat  

  Dawis dan Lofquist (1984) berpendapat bahwa minat berasal dari nilai- 

nilai dan kemampuan yang mengekspresikan hubungan kemampuan 

dengan nilai-nilai. Mereka percaya bahwa inventori minat mampu 

menolong proses bimbingan namun tidak menjadi ciri utama di dalam 

penyesuaian kerja. 

3. Perbedaan Lingkungan Sekolah dan Lingkungan Kerja 

    Pada awal bekerja seseorang akan menemukan perbedaan 

lingkungan dari pengalaman di sekolah. Pada satu sisi yang sama seseorang 

akan merasa memiliki kehidupan baru pada dunia kerja dengan kebebasan. 

Pada sisi lain orang akan menyadari dirinya semakin terbatas. Laird, dkk 

(1983:219) menjabarkan daftar tabel yang membedakan perubahan 

kehidupan dari sekolah ke tempat kerja: 

Di sekolah Di tempat kerja 

Bertemu dengan teman-teman Bertemu dengan orang- 

orang baru 

Kebanyakan seumuran Kebanyakan lebih tua 

Kelompok berdasarkan 

persahabatan 

Kelompok berdasarkan  

Tugas 

Pekerjaan sementara Pekerjaan tetap 

Rutinitas sehari-hari berubah Rutinitas sama 

Jangka waktu singkat Jangka waktu lama 

Liburan lama dan sering Liburan pendek dan jarang 

Mempromosikan masing-

masing 

Jarang promosi 

Biasanya banyak pekerjaan 

rumah (PR) 

Jarang ada pekerjaan  

rumah (PR) 

Regulasi lamanya kebersamaan  

pada satu angkatan 

Lamanya bersama tidak  

tentu pada suatu pekerjaan 
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  Teknik bimbingan yang digunakan dalam topik “karakteristik dan 

kebutuhan siswa SMK dalam menyesuaikan diri di dunia kerja” adalah: 

1. Tanya jawab  

Kegiatan tanya jawab digunakan konselor setelah menyampaikan 

materi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami 

materi yang telah disampaikan, menperjelas materi-materi yang belum 

dimengerti siswa  dan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

kegiatan bimbingan. 

2. Diskusi  

 Siswa diberikan kesempatan berani menyampaikan pendapatnya, 

menghargai pendapat orang lain dan mampu mencapai kesepakatan 

dalam menyelesaikan tugas dalam kelompok.  

 

 

  Kegiatan bimbingan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pertemuan 1 (1x 45 menit) 

 Pembukaan (alokasi waktu 5 menit) 

a. Konselor memberikan salam dan menanyakan kabar siswa 

b. Konselor menyampaikan tujuan kegiatan bimbingan pada pertemuan kali 

ini  

 Kegiatan inti (alokasi waktu 30 menit) 

a. Konselor menyampaikan materi karakteristik dan kebutuhan penyesuaian 

diri di dunia kerja bagi siwa SMK dengan metode ceramah secara kreatif 

dan menyenangkan 

b. Konselor meminta siswa untuk berkelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 

siswa 

c. Konselor meminta siswa membaca dengan seksama berita “Magang kerja 

siswa SMK dinilai beresiko” di halaman 49 pada modul siswa. 
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d. Konselor meminta perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas dan mengumpulkan jawaban hasil diskusi 

Aspek yang 

dinilai 

Kriteria nilai berdasarkan masalah yang disampaikan Skor 

Maks. 

Kurang 

 

Cukup  

 

Baik 

 

Identifikasi 

masalah 

Identifikasi masalah 

yang disampaikan 

kurang sesuai dengan 

kasus yang dibahas 

atau melenceng dari 

kasus yang dibahas 

(skor 1-5) 

Identifikasi 

masalah yang 

disampaikan 

sesuai dengan 

kasus yang 

dibahas. 

(skor 6-10) 

Identifikasi 

masalah yang 

disampaikan 

sangat sesuai 

dengan kasus yang 

dibahas. 

(skor 11-15) 

15 

Analisis 

masalah 

Siswa tidak 

menguraikan faktor-

faktor yang 

menyebabkan 

masalah dan 

akibatnya. 

(skor 1-5) 

Siswa mampu 

menguraikan 

faktor-faktor yang 

menyebabkan 

masalah dan 

akibatnya kurang 

dari 3. 

(skor 6-10) 

Siswa mampu 

menguraikan 

faktor-faktor yang 

menyebabkan 

masalah dan 

akibatnya minimal 

3. 

(skor 11-15) 

15 

Persiapan 

dan upaya-

upaya 

menghindari 

hal-hal 

negative 

Siswa 

menyampaiakan 

kurang dari 3 

persiapan dan upaya 

yang dilakukan untuk 

menghindari hal-hal 

negatif di tempat 

Prakerin.  Atau siswa 

menyampaikan 

upaya, namun tidak 

memenuhi kriteria 

realistis, aplikatif dan 

sesuai untuk 

menghindari hal-hal 

negatif di tempat 

Prakerin. 

(skor l- 5) 

Siswa mampu 

menyampaikan 3 

persiapan dan 

upaya yang 

dilakukan dengan 

kriteria realistis, 

aplikatif dan 

sesuai untuk 

menghindari hal-

hal negatif di 

tempat Prakerin.  

 

 

 

 

 

(skor 6-10) 

Siswa mampu 

menyampaikan 

lebih dari 3 

persiapan dan 

upaya yang 

dilakukan dengan 

kriteria realistis, 

aplikatif dan 

sesuai untuk 

menghindari hal-

hal negatif di 

tempat Prakerin.  

 

 

 

 

(skor 11-15) 

15 

Total skor 3-15 18-30 33-45 45 

 

 Penutup (alokasi waktu 10 menit) 

a. Konselor memberikan simpulan atas materi yang disampaikan 

b. Konselor member penguatan berupa pujian kepada siswa yang telah aktif 

mengikuti kegiatan bimbingan 
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c. Konselor meminta siswa mengerjakan tugas evaluasi di halaman 51 pada  

modul siswa. 

 

 

  Evaluasi yang diberikan kepada siswa berupa pertanyaan terbuka. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan pendapat siswa 

berkaitan dengan apa yang harus siswa lakukan apabila mengalami situasi-

situasi tersebut. Apaun rambu-rambu jawaban atau pendapat dari evaluasi 

adalah sebagai berikut:  

No  Pertanyaan  Rambu-rambu Jawaban Skor 

maksimal 

1 Bagaimana jika anda 

ditempatkan di 

tempat prakerin yang 

tidak sesuai dengan 

keinginan anda? 

Saya akan tetap menerima 

dimana pun saya ditempatkan. 

Karena saya telah siap untuk 

praktek ditempat praktek mana 

pun yang sesuai dengan jurusan 

saya. 

 

10 

2 Bagaimana jika anda 

sedang ada masalah 

dan mengganggu 

kegiatan praktik anda 

di tempat prakerin 

Saya tetap fokus bekerja dan 

praktik. Saya akan berusaha 

menyelesaikan apa pun masalah 

saya diluar jam praktik 

 

10 

3 Bagaimana jika anda 

merasa bosan dengan 

situasi di tempat 

prakerin 

Saya akan membuat jadwal 

refreshing  tiap akhir pekan 

untuk mengatasi rasa bosan 

saya. 

 

10 

Total skor maksimal 30 

 

Total nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 × 100  

  Penilaian ketercapaian tujuan, dapat menggunakan rambu-rambu 

penialain sebagai berikut: 

Total 

skor  

Predikat Indikator  ketercapaian 

76-100 Sangat baik  Siswa mampu menjawab pertanyaan sangat sesuai dengan 

rambu-rambu jawaban secara keseluruhan 

51-75 Baik Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan 
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rambu-rambu jawaban 

26-50 Cukup Siswa menjawab pertanyaan yang  hampir sesuai namun 

tidak melenceng dari rambu-rambu jawaban 

1-25 Kurang Siswa menjawab pertanyaan yang melenceng dari rambu-

rambu jawaban keseluruhan 

 

    Kegiatan bimbingan dalam topik karakteristik dan kebutuhan siswa SMK 

dalam menyesuaikan diri di dunia kerja dikatakan berhasil apabila lebih dari  

50 % siswa total skor dengan predikat Baik. 
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PENGGALAN 3 

PENYESUAIAN DIRI DI DUNIA KERJA 

DALAM KEGIATAN PRAKERIN 

 

 

 

 

 

 

TOPIK 1 : PERSIAPAN PELAKSANAAN PRAKERIN 

TOPIK 2: LANGKAH EFEKTIF MENYESUAIKAN DIRI DI 

DUNIA KERJA KETIKA PRAKERIN 

TOPIK 3: MENGEMBANGKAN KEBIASAAN KERJA 

POSITIF KETIKA PRAKERIN 
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TOPIK 1 

PERSIAPAN PELAKSANAAN PRAKERIN 

 

 

 

 Siswa mampu memiliki wawasan dasar persiapan pelaksanaan Praktik 

kerja Industri (Prakerin) 

 

 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian Prakerin 

2. Siswa dapat menjelaskan tujuan Prakerin 

3. Siswa dapat menjelaskan manfaat Prakerin 

4. Siswa dapat menjelaskan kesiapan untuk melaksanakan Prakerin 

 

  Wacana yang terdapat pada modul siswa di halaman 58 dengan judul 

berita “Siswa SMK 5 Padang dibekali sebelum PKL di Dunia Industri”. 

Berkaitan dengan berita tersebut, konselor juga menjelaskan bahwa disetiap 

SMK juga akan melakukan pembekalan sebelum Prakerin seperti yang 

dilakukan SMK 5 Padang. Persiapan Prakerin perlu dilakukan untuk 

menyiapkan siswa agar mampu melaksanakan Prakerin dengan semaksimal 

mungkin khususnya dalam menyesuaikan diri di lingkungan baru yakni di 

dunia usaha atau dunia industri.   

 

 

1. Pengertian Prakerin 

  Dikmenjur  (dalam Amanto, 2011)  menyebutkan    praktik  kerja  industri 

merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh  

setiap  peserta  didik  di  Dunia  Kerja,  sebagai  wujud  nyata  dari 

pelaksanaan sistem pendidikan di SMK yaitu Pendidikan Sistim Ganda. 
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  Menurut Wena (1997: 113) dalam praktik industri siswa akan melakukan 

kegiatan belajar sambil bekerja (learning by doing) suatu ketrampilan 

tertentu. Sehingga salah satu syaratnya yaitu menjalin kerjasama dengan 

pihak industri. 

2. Tujuan Prakerin 

Menurut Yunus (2006:153) tujuan Pendidikan Sistem Ganda adalah: 

a. Menghasilkan tenaga kerja yang bermutu yakni tenaga kerja yang 

memiliki tingkat pengetahuan ketrampilan, dan etos kerja yang sesuai 

dengan tuntutan lapangan pekerjaan 

b. Memperkokoh keterkaitan dan kesepadaan antara SMK dan dunia 

usaha/industri (dunia kerja) 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisien proses pendidikan dan pelatihan 

tenaga kerja bermutu 

d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan. 

3. Manfaat Prakerin 

  Adanya manfaat Praktek Kerja Industri antara lain :  

a.  Menambah wawasan pada siswa/siswi 

b.  Membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan 

perusahaan atau lembaga instansi lainnya. 

c.  Mendapatkan pengalaman untuk bekal  pada saat bekerja nantinya. 

d. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak sekolah 

dengan pihak perusahaan 

4. Persiapan untuk melaksanakan Prakerin 

a. Mencari tempat kerja sesuai dengan bidang yang ditekuni 

Seperti halnya para pekerja baru, siswa Prakerin perlu mencari tempat 

magang sesuai dengan jurusan bidang yang ditekuni. 

b. Persiapan mental. Maksudnya  mempersiapkan mental adalah, anda 

harus siap untuk bekerja dengan memaksimalkan kemampuan anda, 

karena dalam dunia pekerjaan anda akan dituntut untuk menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawab sesuai batas waktu yang ditentukan (deadline) 
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c. Beradaptasi dengan waktu pekerjaan. 

Perlu diketahui bahwa waktu yang akan dipakai pada dunia pekerjaan 

akan lebih lama dengan dunia pendidikan, jadi bagi anda yang baru 

pertama kerja atau fress graduate, harus membiasakan diri untuk bekerja 

dalam waktu yang lebih panjang 

d. Bersedia memulai dari yang paling kecil atau dari bawah. 

Jika anda sebagai karyawan baru (fress graduate) tentunya anda akan 

ditempatkan pada posisi bawah, yang memiliki resiko dan tanggung 

jawab yang minim. 

 

  Teknik bimbingan yang digunakan dalam topik “persiapan 

pelaksanaan Prakerin” adalah: 

1. Pemutaran Video 

Teknik ini digunakan sebagai salah satu teknik pada modul yang 

dikembangkan. Pemutaran video pendek diberikan kepada siswa sebagai 

materi diskusi. 

2. Diskusi 

Siswa diberikan kesempatan berani menyampaikan pendapatnya, 

menghargai pendapat orang lain dan mampu mencapai kesepakatan dalam 

menyelesaikan tugas dalam kelompok.  

3. Tanya jawab  

Kegiatan tanya jawab digunakan konselor setelah menyampaikan materi. 

Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang 

telah disampaikan, menperjelas materi-materi yang belum dimengerti siswa  

dan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan bimbingan. 

 

 

Kegiatan bimbingan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pertemuan 1 (1x 45 menit) 

 Pembukaan (alokasi waktu 5 menit) 

a. Konselor memberikan salam dan menanyakan kabar siswa 
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b. Konselor menyampaikan tujuan kegiatan bimbingan pada pertemuan kali 

ini  

 Kegiatan inti (alokasi waktu 30 menit) 

a. Konselor mengajak siswa membahas berita persiapan PKL atau Prakerin 

yang dilakukan oleh SMK 5 Padang yang diberikan di modul siswa pada 

halaman 58. Konselor menanyakan kepada siswa apa pentingnya 

persiapan Prakerin dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Pertanyaan 

tersebut menjadi pengait materi pokok persiapan pelaksanaan Prakerin. 

b. Konselor menyampaikan materi persiapan pelaksanaan Prakerin bagi siwa 

SMK dengan metode ceramah secara kreatif dan menyenangkan 

c. Konselor memutarkan video “penyelarasan pendidikan dan dunia kerja” 

d. Konselor meminta siswa menyampaikan hasil diskusi didepan kelas dan 

mengumpulkan hasil diskusi pada konselor 

Rambu-rambu penilaian hasil diskusi: 

Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Maks.skor 

Kurang Cukup Baik 

Identifikasi 

pesan yang 

disampaikan 

Identifikasi 

pesan yang 

disampaikan 

kurang sesuai 

dengan kasus 

yang dibahas 

atau melenceng 

dari kasus yang 

dibahas 

(skor 1-5) 

Identifikasi 

masalah yang 

disampaikan 

sesuai dengan 

kasus yang 

dibahas. 

 

 

 

(skor 6-10) 

Identifikasi 

masalah yang 

disampaikan 

sangat sesuai 

dengan kasus 

yang dibahas. 

 

 

 

(skor 11-15) 

15 

Pendapat 

terhadap 

wacana 

usaha link 

and macth 

antara 

dunia 

pendidikan 

dan dunia 

kerja 

Siswa 

menyampaikan 

pendapat yang 

kurang logis dan 

realistis atau 

melenceng dari 

bahasan 

 

 

 

 (skor 1-5) 

Siswa mampu 

menyampaikan 

pendapatnya 

dengan alasan 

cukup logis dan 

realistis 

 

 

 

 

(skor 6-10) 

Siswa mampu 

menyampaikan 

pendapatnya 

secara jelas 

dengan alasan 

yang sangat 

logis dan 

realistis.   

 

 

(skor 11-15) 

15 

Analisis 

kebutuhan 

yang tidak 

Siswa tidak 

mampu 

menyebutkan 

Siswa 

menyebutkan 

jenis kebutuhan 

Siswa 

menyebutkan 

lebih dari 1 jenis 

15 
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terpenuhi kebutuhan yang 

tidak terpenuhi 

dan tidak 

menjelaskannya 

(skor 1-5) 

yang tidak 

terpenuhi dan 

menjelaskannya. 

 

(skor 6-10) 

kebutuhan yang 

tidak terpenuhi 

dan 

menjelaskannya. 

(skor 11-15) 

Upaya 

persiapan 

diri sebelum 

Prakerin 

Siswa 

menyampaiakan 

kurang dari 3 

persiapan dan 

Prakerin.  Atau 

siswa 

menyampaikan 

upaya, namun 

tidak memenuhi 

kriteria sesuai 

dengan 

tujuan,realistis, 

aplikatif dan  

(skor l- 5) 

Siswa mampu 

menyampaikan 

3 persiapan dan 

upaya yang 

dilakukan 

dengan kriteria 

realistis, aplikatif 

dan sesuai untuk 

menghindari 

hal-hal negatif 

di tempat 

Prakerin.  

 

(skor 6-10) 

Siswa mampu 

menyampaikan 

lebih dari 3 

persiapan dan 

upaya yang 

dilakukan 

dengan kriteria 

realistis, aplikatif 

dan sesuai untuk 

menghindari 

hal-hal negatif 

di tempat 

Prakerin.  

(skor 11-15) 

15 

Total skor 4-20 24-40 44-60 60 

Skor huruf C B A  

 

 Penutup (alokasi waktu 10 menit) 

a. Konselor memberikan simpulan atas materi yang disampaikan 

b. Konselor member penguatan berupa pujian kepada siswa yang telah aktif 

mengikuti kegiatan bimbingan 

c. Konselor meminta siswa mengerjakan tugas evaluasi studi kasus “Jika aku 

jadi kamu” pada halaman 64 pada modul siswa. 

 

 

  Rambu-rambu penilaian evaluasi sesuai dengan situasi yang dijelaskan pada 

halaman 64 pada modul siswa dalam topik persiapan pelaksanaan Prakerin 

adalah sebagai berikut: 

Situasi Rambu-rambu Jawaban Skor 

maksimal 

Jika kamu jadi 

Finna, apa yang  

kamu lakukan? 

Saya akan membicarakan perubahan 

jadwal saya kepada orang tua angkat saya. 

Saya juga akan bangun lebih awal untuk 

mengerjakan tugas tumah tangga, sebelum 

berangkat Prakerin.  

Untuk kurang mampu dijurusan yang saya 

10 
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tekuni, saya akan memanfaatkan waktu 

untuk belajar lagi dan saya yakin saya 

mampu melaksanakan Prakerin karena saya 

memiliki kemampuan dan kemauan untuk 

terus belajar. 

 

Total skor = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 (10)
 × 100  

  Penilaian ketercapaian tujuan, dapat menggunakan rambu-rambu penilaian 

sebagai berikut: 

Skor Predikat Indikator  ketercapaian 

76-100 Sangat Baik Siswa mampu menjawab pertanyaan sangat sesuai 

dengan rambu-rambu jawaban secara keseluruhan 

51-75 Baik Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan 

rambu-rambu jawaban 

25-50 Cukup  Siswa menjawab pertanyaan yang  hampir sesuai 

namun tidak melenceng dari rambu-rambu jawaban 

1-25 Kurang Siswa menjawab pertanyaan yang melenceng dari 

rambu-rambu jawaban keseluruhan 

 

  Secara keseluruhan kegiatan bimbingan dalam topik ini apabila lebih dari 

50% siswa mendapatkan predikat Baik dalam kegiatan diskusi maupun tugas 

evaluasi.  
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TOPIK 2 

LANGKAH-LANGKAH EFEKTIF 

MENYESUAIKAN DIRI KETIKA PRAKERIN 

 

 

 

  Siswa dapat menyesuaikan diri di lingkungan kerja secara efektif pada saat 

Prakerin 

 

 

1. Siswa dapat melaksanakan langkah-langkah yang dilakukan sebagai 

pekerja baru 

2. Siswa dapat menjelaskan cara sukses menyesuaikan diri di dunia kerja 

 

  Cerita dari Muhammah Naufan, salah satu peserta Prakerin dari daerah 

Kalimantan Barat terdapat di modul modul siswa halaman 66 dengan judul 

“Hari Pertama Prakerin”. Seperti halnya siswa SMK lainnya yang belum 

pernah melaksanakan Prakerin mungkin akan merasakan hal yang sama 

dengan Naufan. Banyak bayangan yang kurang menyenangkan sebelum 

melaksana-kan Prakerin dan bahkan siswa bingung apa yang harus dilakukan 

ketika Prakerin nanti. Secara khusus bagaimana langkah menyesuaikan diri 

yang efektif di dunia kerja sebagai praktikan baru atau pekerja baru. 

 

 

1. Langkah-langkah efektif yang perlu dilakukan sebagai pekerja baru 

  Laird, dkk menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh para pekerja baru 

pada awal bekerja sebagai berikut: 

a. Learning from an expert (Belajar dari ahli) 
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  Lihat dan dengarkan seorang yang telah ahli, tetapi jangan terlalu lama. 

Kemudian lakukan itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan para 

pekerja baru: 

1) Belajar bagaimana melakukan pekerjaan sebelum memulai 

2) Lihat dengan teliti untuk tahu bagaimana mengerjakan 

3) Cobalah untuk tahu “bagaimana rasanya” 

4) Berhati-hatilah dalam mencoba agar teliti 

5) Keinginan untuk memperbaiki 

6) Percaya dapat memperbaiki 

b. Learning and remembering (Belajar dan mengingat) 

  Lulusan sekolah professional atau sekolah khusus terkadang beranggapan 

mereka siap belajar segala hal dan tidak membutuhkan mencoba untuk 

belajar suatu hal yang lebih ketika mereka memulai sebuah pekerjaan baru. 

Padahal setiap pekerjaan baru akan mengharuskan seorang untuk 

melakukannya, tanpa memperhatikan bagaimana kemampuan dan 

pengalaman orang baru tersebut.  

c. Learning to feel at home (Belajar merasa seperti di rumah) 

  Cara yang cepat yakni dapat belajar dan mengingat secara detail dan 

orang yang ditemui di pekerjaan baru, itu yang mempercepat diri merasa 

dirumah. Hanya untuk pindah rumah, rata-rata orang membutuhkan 6 

minggu untuk mulai merasa dirumah  pada pekerjaan baru. Proses tersebut 

mungkin terasa lama untuk seorang yang baru atau seorang yang telah lama 

bekerja pada perusahaan lain. 

d. Adjusting personality to the job (Penyesuaian diri pada pekerjaan) 

  Banyak faktor eksternal pada sebuah pekerjaan khususnya pekerjaan baru, 

yang mungkin menyebabkan frustasi. Tetapi salah satu yang paling sulit 

adalah menyesuaiakan diri pada situasi baru. Belajar untuk menyesuaikan diri 

pada situasi kerja adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang.  

  Banyak pekerja dengan berbagai kepribadian yang mungkin ditempatkan 

pada bidang pekerjaan di perusahaan. Mereka harus menyesuiakan pada 

pekerjaan, dan pekerjaan tidak bisa menyesuaikan dengan mereka.   
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 Fleksibilitas di dunia kerja 

  Menurut Puspitasari, dkk (2012: 108) fleksibilitas merupakan kemampuan 

untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, 

dan dengan berbagai individu atau kelompok. Fleksibilitas dalam teori 

kompetensi diartikan sebagai kemampuan dalam beradaptasi atau 

kemampuan untuk bisa bekerja secara efektif diberbagai kondisi. Istilah-istilah 

yang dapat menggambarkan kemampuan ini adalah: 

1) Adaptability ( kemampuan beradaptasi) 

2) Ability to change (kemampuan mengubah diri) 

3) Perceptual objectively (kemampuan memunculkan persepsi objektif) 

4) Staying objective (kemampuan bersabar secara objektif) 

5) Resilience (kemampuan untuk menjadi orang yang tangguh) 

2. Cara Sukses Menyesuaikan Diri di Dunia Kerja 

Cara sukses di dunia kerja menurut Anwar P.M (2011:184) adalah sebagai 

berikut: 

a. Preverence 

Ketekunan atau keteguhan hati merupakan kemampuan seseorang 

menghadapi tantangan dan menganalisis untuk menentukan keputusan 

terbaik 

b. Managing Uncertainty 

Mengelola ketidakpastian dengan kedisiplinan diri untuk mengubah cara 

berpikir dan bertanggungjawab terhadap kemungkinan kejadian dari 

ketidakpastian tersebut. 

c. Endurance  

Kesabaran dan ketabahan merupakan kekuatan pengendalian diri yang 

luar biasa. Untuk  mengembangkan kesabaran perlu dilakukan antara 

lain : (1) mengakui diri, (2) mengukur batas toleransi, (3) melakukan 

dialog dengan diri sendiri, (4) mengambil hikmah setiap kejadian 

d. Handling Frustration 

Untuk menangani frustasi, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Tetap berpusat pada masalahnya bukan pada orangnya 

2) Bertanggung jawab atas kesalahan sendiri 
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3) Cari pemecahan yang adil, penuh pertimbangan dan empati 

4) Berkonsultasi dengan orang lain atas masalah yang dialami 

5) Memperkuat jati diri dan pengendalian diri 

 

 Teknik bimbingan yang digunakan dalam topik “persiapan pelaksanaan 

Prakerin” adalah Permainan simulasi, konselor sebagai fasilitator membuat 

permainan simulasi kepada para siswa. Kegiatan permainan simulasi 

menggunakan kartu pesan yang berisi pesan-pesan yang harus dijawab ataupun 

diperagakan oleh pemain. Tujuannya agar siswa lebih paham dengan materi 

yang disampaikan dan aktif dalam kegiatan bimbingan. 

 

 

 Kegiatan bimbingan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pertemuan 1 (1x 45 menit) 

 Pembukaan (alokasi waktu 5 menit) 

a. Konselor memberikan salam dan menanyakan kabar siswa 

b. Konselor menyampaikan tujuan kegiatan bimbingan dan materi pengait 

langkah menyesuaikan diri di dunia kerja 

 Kegiatan inti (alokasi waktu 30 menit) 

a. Konselor menyampaikan wacana “Hari pertama prakerin” dihalaman 66 

pada modul siswa sebagai materi pengait. 

b. Konselor menyampaikan materi langkah menyesuaikan diri di dunia kerja  

c. Konselor meminta siswa mempersiapkan diri untuk menerima dan 

melaksanakan kartu pesan dari konselor dengan permainan simulasi.  

Adapun skenario simulasi terlampir di halaman 70 pada panduan untuk 

konselor.  

 Penutup (alokasi waktu 10 menit) 

a. Konselor meminta siswa merefleksikan  diri sejauhmana siswa  
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menilai kemampuan diri dalam menyesuaikan diri di tempat kerja nanti 

sebagai tugas evaluasi di halaman 70 pada modul siswa. 

b. Konselor memberikan simpulan materi 

c. Konselor memberikan penguatan pada siswa berupa pujian 

 

 Rambu-rambu penilaian evaluasi yang digunakan untuk menilai 

ketercapaian tujuan bimbingan dalam topik langkah-langkah efektif 

menyesuaikan diri di dunia kerja adalah: 

     Evaluasi dengan Refleksi diri 

 

Skor Predikat Indikator  ketercapaian 

76-100 Sangat baik Siswa mampu membuat refleksi diri sesuai dengan 

keadaan dirnya berkaitan dengan kemampuan dirinya 

dalam menyesuaikan diri dan menjelaskan usaha untuk 

mempersiapkan Prakerin dengan minimal 3 usaha-usaha 

yang realistis dan aplikatif. 

51-75 Baik Siswa mampu membuat refleksi diri sesuai dengan 

keadaan dirinya berkaitan dengan kemampuan dirinya 

dalam menyesuaikan diri dan menjelaskan usaha untuk 

mempersiapkan Prakerin  kurang dari 3 usaha yang 

disampaikan 

26-50 Cukup Siswa membuat refleksi diri namun tidak menjelaskam 

kemampuan dirinya secara jelas dan membuat usaha-

usaha namun tidak memenuhi kriteria realistis maupun 

aplikatif 

1-25 Kurang Siswa membuat refleksi tanpa mendeskripsikan dirinya 

dan upaya dirinya untuk mampu menyesuaikan diri 

atau refleksi yang dibuat melenceng topik yang dibahas 

atau pun membuat usaha yang tidak realistis dan 

aplikatif. 

    

  Keberhasilan bimbingan secara keseluruhan apabila lebih dari 50 % siswa 

mendapatkan nilai B atau dengan predikat Baik 
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TOPIK 3 

MENGEMBANGKAN  KEBIASAAN KERJA POSITIF 

KETIKA PRAKERIN 

 

 

 

  Siswa dapat mengembangkan kebiasaan kerja positif ketika Prakerin 

 

 

1. Agar siswa mampu mengidentifikasi kebiasaan kerja positif dan negatif  

2. Agar siswa mampu menghilangkan kebiasaan kerja negatif 

 

 

  Berisi pilihan kebiasaan-kebiasaan positif atau pun negatif dalam bekerja 

yang bisa dipilih siswa sesuai dengan dirinya. Siswa diminta untuk menghitung 

jumlah kebiasaan positif dan negatif yang mereka pilih. Kegiatan ini dijadikan 

sebagai materi pengait.  

 

 

1. Kebiasaan kerja positif dan negatif 

 Kebiasaan kerja positif 

a. Selalu tepat waktu 

Biasakan datang ke kantor atau tempat kita bekerja tepat waktu dan jika 

memang ada halangan yang membuat kita terlambat datang maka 

hubungilah pihak SDM atau atasan untuk memberikan kabar. 

b. Memiliki inisiatif. 

Jika ada tugas yang diberikan oleh atasan berusahalah bertanggungjawab 

menyelesaikannya dengan selalu berinisiatif untuk mencari solusi pemecahan 

masalah dan lihai mencari peluang. 
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c. Berpartisipasi. 

Ikutlah berpartisipasi dalam meeting atau pertemuan yang rutin diadakan 

kantor dengan menyumbangkan solusi atau ide. Meskipun tidak sempurna, 

tapi setidaknya kita sudah terlihat antusias dalam meeting tersebut. 

d.  Aktif 

Jika memungkinkan ikutilah kursus atau pelatihan yang diadakan perusahaan 

karena selain terlihat aktif kita juga akan mendapat tambahan pengetahuan 

atau keterampilan untuk menunjang pekerjaan kita. 

e.  Semangat 

Jagalah sikap kita selalu semangat dan ceria walaupun merasa lelah karena 

pekerjaan. Tunjukkan juga keoptimisan kita di tempat kita bekerja. 

 Kebiasaan kerja negatif 

a. Menunda pekerjaan 

b. Tidak teliti mengerjakan tugas 

c. Ketidaksopanan 

d. Menarik diri (tidak mau berbaur) 

e. Mengambil keuntungan dari fleksibitas kerja 

f. Terlambat datang 

g. Merasa paling benar 

h. Mengungkapkan keburukan tempat kerja diranah publik 

2. Usaha menghilangkan kebiasaan negatif 

a.  Identifikasi kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut 

b.  Cari solusi lalu mulai dengan pelan-pelan  

c.   Coba ganti kebiasaan buruk dengan kegiatan lain 

d.   Beri reward untuk usaha keras anda  

e.   Antisipasi perubahan yang terjadi 

f.    Cari bantuan dan dukungan 

g.   Gunakan media bantu 

h.   Berkomitmen dan motivasi diri 

 

 

http://www.jobloker.com/id/pekerjaan
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  Teknik bimbingan yang digunakan dalam topik “mengembangkan 

kebiasaan positif ketika prakerin” adalah Sosiodrama. 

  Siswa diminta untuk mengikuti kegiatan sosiodrama yang dipandu oleh 

konselor dengan topik mengembangkan kebiasaan kerja secara positif. Siswa 

mempraktikkan situasi-situasi yang digambarkan dalam skenario sosiodrama. 

Tujuannya agar siswa memahami cara mengembangkan kebiasaan kerja positif 

dalam berbagai macam situasi kerja yang akan mereka hadapi.  

 

  Kegiatan bimbingan dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Pertemuan 1 ( 1 x 45 menit) 

 Pembukaan (alokasi waktu 5 menit) 

a. Konselor melakukan pembinaan hubungan baik dengan memberikan 

dalam dan menanyakan kabar siswa 

b. Konselor menyampaikan tujuan bimbingan 

c. Menyampaikan wacana pengait “jujur pada diri” di halaman 72 pada 

modul siswa. 

 Kegiatan inti (alokasi waktu 30 menit) 

a. Konselor menentukan kelompok audience dan pemeran 

b. Konselor menentukan tugas pemeran 

c. Konselor menjelaskan tugas kelompok pengamat 

d. Konselor pelaksanaan sosiodrama. Skenario pelaksanaan sosiodrama 

terdapat pada lampiran panduan konselor di halaman 75. 

 Penutup (alokasi waktu 10 menit) 

a. Konselor memberikan balikan kepada siswa dan refleksi atas kegiatan 

sosiodrama yang telah dilakukan 

b. Konselor meminta siswa mengerjakan tugas evaluasi “take action!!”  

halaman 76 pada modul siswa. 
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c. Konselor memberikan penguatan pada siswa berupa pujian 

d. Konselor memberikan simpulan atas materi yang disampaikan 

 

 

 Adapun rambu-rambu jawaban atau pendapat dari evaluasi adalah  

   

No  Pernyataan Rambu-rambu Jawaban take action Skor 

maksimal 

1 Jam kantor dimulai 

pukul 08.00, sehingga 

saya bisa bangun lebih 

siang dari biasanya 

Saya akan tetap akan bangun pagi 

agar saya bisa mempersiapkan diri 

dan tidak terlambat mengikuti 

kegiatan Prakerin.  

20 

2 Tugas yang diberikan 

maksimal dikumpulkan 

2 minggu lagi. Sehingga 

saya tidak perlu 

tergesa-gesa 

mengerjakannya. 

 

Saya segera mengerjakan tugas 

yang diberikan agar saya bisa 

mengerjakn tugas yang diberikan 

secara maksimal 

20 

3 Kehadiran ditempat 

kerja tidak 

diperhatikan, saya dan 

kawan-kawan bebas 

untuk tidak masuk 

untuk beberapa hari 

 

Saya tetap masuk sesuai jadwal 

praktik Karen saya tahu kegiatan 

Prakerin memberikan manfaat bagi 

saya untuk meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan yang 

saya miliki.  

20 

4 Karyawan ditempat 

kerja sangat banyak 

dan tidak wajib bagi 

kami siswa Prakerin 

untuk mengenal 

semuanya 

 

Saya akan tetap berusaha untuk 

mengenal karyawan yang ada di 

tempat Prakerin, karena dengan 

begitu saya juga berlatih 

bersosialisasi  

20 

5 Tidak ada teguran bagi 

kami untuk online atau 

bermain game ketika 

tidak ada pekerjaan 

atau pekerjaan telah 

selesai 

 

Jika pekerjaan sudah selesai atau 

tidak ada pekerjaan, saya akan 

membantu rekan atau pegawai 

tempat Prakerin. saya tidak akan 

bermain game karena tidak sesuai 

dengan aturan kegiatan PRAKERIN 

20 

Total skor maksimal 100 



 

 Penyesuaian Diri di Dunia Kerja sebagai Persiapan Pelaksanaan 

          Praktik Kerja Industri (Prakerin) Siswa SMK 
 

64 

PANDUAN UNTUK KONSELOR 

Total skor = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 × 100   

  Penilaian ketercapaian tujuan, dapat menggunakan rambuu-rambu penialain 

sebagai berikut: 

Total 

Skor 

Predikat Indikator  ketercapaian 

76-100 Sangat baik Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan 

rambu-rambu jawaban secara keseluruhan 

51-75 Baik Siswa mampu menjawab pertanyaan yang hampir sama 

dengan rambu-rambu jawaban 

26-50 Cukup Siswa menjawab pertanyaan secara keseluruhan yang 

tidak melenceng dari rambu-rambu jawaban 

1-25 Kurang Siswa menjawab pertanyaan yang melenceng dari rambu-

rambu jawaban keseluruhan 

 

    Kegiatan bimbingan dalam topik karakteristik dan kebutuhan siswa 

SMK dalam menyesuaikan diri di dunia kerja dikatakan berhasil apabila 

lebih dari 50 % siswa mencapatkan predikat Baik. 
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PENUTUP 

 

Komponen panduan untuk konselor dalam pengembangan “modul penyesuaian 

diri di dunia kerja untuk siswa SMK sebagai persiapan pelaksanaan Praktik Kerja 

Industri (Prakerin)” disajikan dengan tahapan-tahapan yang mudah dipahami 

oleh para konselor atau guru BK. Panduan untuk konselor diharapkan mampu 

membantu konselor dalam menggunakan modul dan melaksanakan rangkaian 

kegiatan bimbingan secara lebih mudah dan efektif.  

Adapun komponen yang disajikan dalam panduan untuk konselor adalah sebagai 

berikut: 

a.  Pendahuluan, yang terdiri dari: (1) latar belakang, (2) tujuan , (3) sasaran 

pengguna, (4) pokok-pokok isi materi bimbingan penyesuaian diri di dunia 

kerja, dan (5) komponen modul. 

b. Petunjuk penggunaan modul, berisi petunjuk umum penggunaan modul dan 

uraian isi panduan modul yang terdiri dari : (1) topik bahasan, (2) 

kompetensi dasar, (3) tujuan bimbingan, (4) uraian materi, (5) teknik 

bimbngan , (6) langkah-langkah kegiatan, (7) rubrik evaluasi dan (8) daftar 

pustaka. 

c. Penutup, berisi mengenai ulasan ringkas isi panduan untuk konselor dan 

saran singkat untuk para pengguna. 

Pengembang berharap panduan untuk konselor ini dapat membantu 

meningkatkan ketrampilan penyesuaian diri di dunia kerja sebagai persiapan 

pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) siswa SMK. Apabila dalam 

pelaksanaan evaluasi, kegiatan bimbingan belum dapat mencapai tujuan 

bimbingan, maka diharapkan konselor sebagai fasilitator berkenan untuk 

mengulangi topik bimbingan sampai dinyatakan kegiatan bimbingan telah 

berhasil.  
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Lampiran 1 

Skenario simulasi 

A. Waktu Pelaksanan : 1 X 45 menit 

B. Tujuan Permainan         : Melatih siswa untuk mampu menyesuaikan diri di 

dunia kerja ketika PRAKERIN 

C. Alat yang diperlukan      : beberan simulasi yaitu  kartu,botol yang berisi 

reward dan menyediakan bola plastik isinya angka 

D. Deskripsi Permaianan 

1. Permainan dilaksanakan di dalam 2 kelompok masing-masing 3 orang 

2. Pada setiap kelompoknya medapatkan giliran untuk bermain dan 

memerankannya sesuai dengan isi dari kartu 

3. Setiap pemain mengambil satu bola plastik didalam kaleng dan 

menyesuaikan angka pada kartu-kartu yang berisi pesan  

4. Jika pemain tidak dapat memeragakan isi dari kartu dan menjawab 

dengan tepat maka mendapatkan reward berupa mengambil salah satu 

undian yang ada pada botol dan juga memeragakan reward sesuai dengan 

perintah 

5. Permainan ini bermain secara bergantian selang seling antara grup 1 dan 

grup 2 

6. Permainan akan berhenti jika semua kedua kelompok tersebut sudah 

bermain atau jika waktu 30 menit sudah habis 

NO INDIKATOR PESAN RAMBU-RAMBU JAWABAN 

1 Siswa mampu 

melaksanakan 

langkah-langkah 

yang perlu 

dilakukan 

pekerja baru 

(Praktikan) di 

dunia kerja 

1. Apa yang anda 

lakukan dihari 

pertama anda 

masuk Prakerin? 

 

 

 

 

Saya akan mengikuti kegiatan 

pengenalan lingkungan 

Prakerin bersama pembimbing 

dan mengikutinya dengan 

seksama agar saya mengetahui 

lingkungan baru yang saya 

masuki.  

 

2. Bagaimana cara 

anda mengerjakan 

tugas Praktik yang 

belum anda 

mengerti? 

Saya akan bertanya kepada 

pekerja yang sudah ahli, 

mengamati cara 

mengerjakannya, mengingat 

dan mencobanya dengan teliti 

dan hati-hati.  
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3. Praktikkan cara 

anda meminta 

bantuan kepada 

pembimbing 

Prakerin di tempat 

kerja, untuk diajari 

menggunakan alat 

baru disana! 

Saya akan melihat apakah 

orang yang akan saya mintai 

tolong sedang sibuk atau tidak, 

jika tidak maka saya akan 

mengatakan “maaf bapak/ibu 

saya belum paham penggunaan 

alat ini, apakah bapak/ibu 

berkenan mengajari saya cara 

menggunakannya?” setelah 

diajari mengucapkan 

terimakasih. 

 

4. Praktikkan cara 

anda melayani 

klien yang cerewet! 

 

 

Saya akan tetap tersenyum 

ramah kepada klien tersebut, 

saya dengarkan apa yang klien 

katakan dan melayani dengan 

sopan 

5. Bagaimana jika 

ditempat praktik 

anda kebanyakan 

adalah orang yang 

sudah tua dan anda 

harus bekerja 

bersama mereka? 

 

Saya akan bersikap sopan dan 

menghargai mereka. Justru saya 

akan banyak belajar kepada 

mereka yang sudah ahli 

dibidang mereka untuk saya 

ambil ilmunya sebagai hasil 

pelaksanaan Prakerin. 

2 Siswa mampu 

menerapkan 

cara sukses 

menyesuaikan 

diri di dunia 

kerja ketika 

PRAKERIN 

6. Praktikkan apa 

yang anda lakukan 

dan katakan jika 

pada suatu hari 

anda mengerjakan 

banyak tugas 

praktik, dan anda 

dimarahi 

pembimbing 

praktik karena ada 

tugas yang salah 

anda kerjakan. 

Saya akan mendengarkan apa 

yang dikatakan pembimbing 

Prakerin, jika salah saya akan 

mengakui kesalahan saya dan 

akan memperbaikinya. Saya 

akan mengatakan “Iya 

bapak/ibu, maaf saya telah 

salah mengerjakan. Saya akan 

mengerjakannya kembali dan 

memperbaiki kesalahan saya.” 

 

7. Praktikkan apa 

yang anda katakan 

pada pembimbing 

Prakerin jika suatu 

hari anda terlambat 

datang ke tempat 

Prakerin karena ban 

motormu bocor! 

Menghela nafas panjang dan 

menyampaikan “maaf 

bapak/ibu, hari ini saya datang 

terlambat karena motor saya 

bocor. Saya akan berusaha 

tidak akan mengulangi 

keterlambatan saya.” 
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8. Bagaimana jika 

anda diberikan 

tugas yang tidak 

sesuai dengan 

jurusan anda, tetapi 

masih bisa anda 

lakukan misalnya 

fotokopi, diminta 

membeli kertas, 

atau menyajikan 

makanan untuk 

undangan rapat 

(bagi yang bukan 

jurusan jasa boga) ? 

Saya kan tetap mengerjakan 

tersebut selama tugas tersebut 

masih wajar untuk dikerjakan 

dan tidak menyalahi aturan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Apa yang anda 

lakukan jika anda 

benar-benar sudah 

merasa bosan 

bahkan stress 

dengan setumpuk 

pekerjaan di 

tempat Prakerin? 

Saya akan memanfaatkan jam 

istirahat untuk melakukan hal 

yang bisa merefresh diri saya 

dan menggunakan libur akhir 

pekan untuk melakukan hal-hal 

yang saya senangi misalnya 

nonton film atau jalan-jalan. 

 

 

10. Jika ditempat kerja 

anda, para 

pekerjanya 

berpenampilan 

dengan pakaian 

kerja yang lebih 

ketat, rok pendek, 

make-up yang tebal 

(bagi wanita) dan 

berambut 

gondrong, dan 

pakian tidak rapi 

(bagi pria), apakah 

anda akan 

mengikuti sebagai 

bentuk penyesuaian 

kerja atau 

bagaimana? 

Jelaskan pendapat 

anda! 

Saya tetap akan berpakaian 

sesuai seragam yang ditentukan 

oleh sekolah, dan saya akan 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja yang memang 

positif untuk diikuti. Meskipun 

secara penampilan saya tidak 

sama namun, saya akan bekerja 

dengan baik seperti pekerja 

ditempat kerja tersebut.  

 

 

 



  

    Penyesuaian Diri di Dunia Kerja sebagai Persiapan Pelaksanaan 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) Siswa SMK 

PANDUAN UNTUK KONSELOR 

73 

E. Prosedur Permainan  

1. Ditawarkan siapa yang ingin menjadi pemain, yaitu sebanyak 6 anak dan 

masing-masing kelompok ada 3 orang, ketua kelompok yang bertugas 

mengatur anggota dalam formasi melingkar. 

2. Konselor memimpin jalannya permainan simulasi 

3. Ketika konselor menjelaskan langkah-langkah dan aturan permainan, 

anggota kelompok mendengarkan dan memahami  

F. Langkah-Langkah Permainan 

1. Masing-masing kelompok menyiapkan diri  

2. Kewajiban pemain adalah mengambil satu bola dan menyesuaikan 

dengan kartu yang ada pada konselor serta memeragakan atau menjawab 

sesuai perintah yang ada 

3. Ketika salah satu anggota mengambil satu kartu maka dia mengikuti 

perintah dari kartu pesan tersebut 

4. Ketika anggota tidak dapat memeragakan maka mendapatkan reward 

untuk mengambil salah satu kartu di botol dan juga memeragakan dari isi 

di depan teman-temanya. 

5. Audien yang tidak mengikuti permainan memiliki tugas untuk 

mengomentari dari setiap peran yang diperagakan oleh temannya apakah 

sesuai atau kurang tepat. 

G. Aturan Permainan 

1. Pemain mengambil wajib melakukan peran sesuai dengan apa yang ada 

pada isi kartu 

2. Pemain yang tidak tepat dalam melakukan peranan maka harus mau 

untuk mendapatkan reward 

3. Sebagai audien wajib untuk memberikan komentar terhadap peran yang 

diperagakan oleh pemain 

4. Pemain harus melakukan kegiatan permainan sampai tuntas 

H. Isi kartu pohon 

1. Apa yang anda lakukan dihari pertama anda masuk Prakerin? 

2. Bagaimana cara anda mengerjakan tugas Praktik yang belum anda 

mengerti? 
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3. Praktikkan cara anda meminta bantuan kepada pembimbing Prakerin di 

tempat kerja, untuk diajari menggunakan alat baru disana! 

4. Praktikkan cara anda melayani klien yang cerewet! 

5. Bagaimana jika ditempat praktik anda kebanyakan adalah orang yang 

sudah tua dan anda harus bekerja bersama mereka? 

6. Praktikkan apa yang anda lakukan dan katakan jika pada suatu hari anda 

mengerjakan banyak tugas praktik, dan anda dimarahi pembimbing 

praktik karena ada tugas yang salah anda kerjakan. 

7. Praktikkan apa yang anda katakan pada pembimbing Prakerin jika suatu 

hari anda terlambat datang ke tempat PRAKERIN karena ban motormu 

bocor! 

8. Bagaimana jika anda diberikan tugas yang tidak sesuai dengan jurusan 

anda, tetapi masih bisa anda lakukan misalnya fotokopi, diminta membeli 

kertas, atau menyajikan makanan untuk undangan rapat (bagi yang bukan 

jurusan jasa boga) ? 

9. Apa yang anda lakukan jika anda benar-benar sudah merasa bosan 

bahkan stress dengan setumpuk pekerjaan di tempat Prakerin? 

10. Jika ditempat kerja anda, para pekerjanya berpenampilan dengan pakaian 

kerja yang lebih ketat, rok pendek, make-up yang tebal (bagi wanita) dan 

berambut gondrong, dan pakian tidak rapi (bagi pria), apakah anda akan 

mengikuti sebagai bentuk penyesuaian kerja atau bagaimana? Jelaskan 

pendapat anda! 

 

I. Reward yang diberikan jika tidak dapat menjawab pertanyaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan joget caesar 

 

 

Melakukan 

fashion show 

 

 

Merayu salah satu 

teman 

 

 

Membuat pantun 

 

 

akting jadi bos di 

perusahaan 

 

Bernyanyi dangdut dan 

joget 
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Lampiran 2 

 

PENGEMBANGAN SKENARIO SOSIODRAMA 

A. Pengembangan  

1. Tema   :  Kecerobohan membawa petaka 

2. Topik   : Mengembangkan Kebiasaan Kerja Positif Ketika  

   PRAKERIN      

3. Bidang Bimbingan  : Pribadi-Sosial 

4. Jenis Layanan  : Bimbingan Kelompok 

5. Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

6. Sasaran  : Kelas X 

B. Kompetensi  

1. Kompetensi dasar  

  Siswa mampu mengembangkan dan mengaplikasikan kebiasaan kerja 

positif ketika prakerin 

2. Indikator :  

a. Kognitif : Siswa mampu menjelaskan cara mengembangkan kebiasaan 

kerja secara positif 

b. Afektif  : Siswa mampu mendeskripsikan cara mengembangkan kebiasaan 

kerja secara positif 

c. Psikomotorik : Siswa mampu mempraktikkan cara mengembangkan 

kebiasaan kerja secara positif 

B. Tokoh :  

1. Peran Utama  :  Maya   

2. Peran pendukung    :  

a.  Teman-teman Prakerin 

b.  Pembimbing Prakerin 

c.  Karyawan 

d. Konselor dan pendamping Prakerin 
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C. Pemain dan Rambu-rambu Pemain 

No  PEMAIN WATAK 

 1. 

 

Maya 

 

Setiakawan, gampang gugup, mudah 

menyerah, baik hati, dan ceroboh. 

2.  

 

Nisa 

 

Judes, rajin dalam bekerja,dan  mudah bergaul 

3. Anggara Lucu, ramah, dan bijaksana 

4. Kiki Pandai, mudah bergaul, dan aktif 

5. 

 

Ibu Weni(pembimbing 

PRAKERIN) 

Tegas, bijaksana, adil. 

 

6.  Karyawan 1 (Bu 

Naning) 

Cerewet, jutek, malas bekerja, suka 

memerintah. 

7. Konselor dan 

pendamping 

PRAKERIN 

(Ibu Rahma) 

Baik hati, perhatian, pengertian, sabar, 

bijaksana, keibuan, tegas, halus 

 

GARIS BESAR CERITA 

Eksposisi 

 

 

 

 

 

Konflik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maya adalah salah satu siswa PRAKERIN di Perusahaan Prima Persada bersama tim 

Prakerin dari SMK Tri Jaya. Maya bersama tim Prakerin sejumlah 4 siswa sudah satu 

melaksanakan kegiatan Prakerin.  Mereka dibimbing oleh Ibu Rahma (konselor 

sekolah) dan dibimbing oleh Ibu Weni, Kepala Karyawan di perusahaan tersebut. 

 

 

Keempat siswa Prakerin tersebut yakni Maya, Nisa, Kiki dan Anggara sebagai ketua 

kelompok. Mereka berasal dari satu kelas Jurusan Perkantoran. Maya dan Anggara 

berasal dari kelas yang sama, Nisa dan Kiki berasal dari kelas yang berbeda. Saat 

bekerja Maya sering sekali sms-an dengan pacarnya barunya, sampai pekerjaannya 

banyak yang terlambat untuk dikerjakan. Anggara sebagai ketua tim sudah pernah 

mengingatkan tapi Maya justru acuh.  Suatu hari Maya diberikan tugas oleh salah 

satu karyawan yang cukup judes di tempat tersebut. Maya diminta untuk 

memasukkan sata ke dalam komputer. Meskipun karyawan tersebut sudah meminta 

Maya untuk teliti mengerjakan namun Maya tetap mengerjakan sambil smsan. 

Tanpa disadari Maya ceroboh telah salah memasukkan data sehingga sampai ke 

bawah data yang dimasukkan salah.  
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Komplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaks 

 

 

 

Solusi 

 

 

Solusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalahan Maya pun akhirnya diketahui oleh karyawan yang memberikan tugas 

kepada Maya. Karyawan tersebut marah besar dan melaporkan Maya ke Ibu Weni 

pembimbing Prakerin di perusahaan tersebut. Setelah kejadian itu, Maya sudah 

berusaha memperbaiki diri, namun tetap pekerjaan Maya dipandang sebelah mata 

oleh karyawan dan kedua teman Prakerinnya yakni Nisa dan Kiki. Mereka berdua 

justru menjauhi Maya karena takut kena marah oleh karyawan lain dan Ibu 

Wweni. Maya pun merasa semakin tidak nyaman mengikuti kegiatan Prakerin. 

 

Puncaknya Maya justru menjadi sering terlambat datang, bahkan sudah 3 hari 

berturut-turut tidak masuk Prakerin. Kalaupun masuk Maya tidak bersemangat 

mengerjakan tugas yang diberikan. Akhirnya Maya dipanggil lagi oleh Ibu Weni 

dan terancam mendapatka sanksi dilaporkan ke pihak sekolah dan mendapat nilai 

buruk. 

Anggara akhirnya mengajak Maya bertemu dengan Ibu Rahma sebagai 

pendamping Prakerin sekaligus konselor di sekolahnya. Maya menyampaikan 

penyesalannya dan tidak mau dikeluarkan dari tempat Prakerin. Maya  bersedia 

membuat surat perjanjian dengan untuk memperbaiki dirinya dan serius 

melaksanakan Prakerin. Berdasarkan pernyataan dan perjanjian yang dilakukan 

oleh Maya, akhirnya Ibu Rahma bersedia membantu Maya untuk dapat terus 

melaksanakan Prakerin di Perusahaan Prima Persada tersebut. Maya pun terus 

dapat melaksanakan Prakerin dan menjadi lebih rajin dari sebelumnya.  
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D. Rincian Adegan 

Adegan I 

Pagi hari di perusahan Prima Persada, Tim Prakerin dari SMK Tri Jaya yakni 

Anggara sebagai Ketua, Maya, Nisa dan Kiki datang bersama Ibu Rahma guru 

pembimbing Prakerin mereka. Dihari pertama datang, Ibu Rahma menitipkan  

tim Prakerin kepada Ibu Weni, Kepala Karyawan di perusahaan tersebut. Ibu 

Rahma menyampaikan peraturan diperusahaan yang juga harus dipatuhi juga 

oleh para praktikan. Awal praktik tim tersebut masih bekerja dengan baik, dan 

datang sebelum jam kerja dimulai yakni pukul 08.00.  

Adegan II 

Satu minggu sudah para praktikan berada di perusahaan, Maya sudah mulai tidak 

cekatan dalam bekerja. Maya justru sering sms-an saat jam kerja sedang 

berlangsung. Anggara sudah berusaha mengingatkan Maya, namun Maya tetap 

saja sms-an dengan pacarnya dan tidak menghiraukan teguran Anggara. Maya 

juga mulai terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan karyawan kepada 

dirinya.  

Adegan III 

Hari-hari berikutnya Maya semakin teledor, sampai suatu hari Maya diberi tugas 

oleh seorang karyawan yang jutek bernama Ibu Naning. Beliau sudah 

mengingatkan Maya untuk teliti mengerjakan tugas memasukkan data ke 

komputer karena data tersebut penting. Saat itu Maya sedang bertengkar dengan 

pacarnya sehingga dia terus-terusan sms-an dengan pacarnya. Akhirnya data yang 

dimasukkan ke komputer salah.  

Adegan IV 

Mengetahui pekerjaan yang diberikan Maya banyak yang salah, Ibu Naning 

marah besar dan memarahi Maya didepan karyawan dan teman-teman 

praktiknya. Beliau pun akhirnya melaporkan Maya ke Ibu Rahma, dan Maya 

diminta untuk masuk ke ruangan bu Rahma. Ibu Rahma juga menyampaikan 

kekecewaannya kepada Maya karena selain saat ini dia ceroboh mengerjakan 

tugas, Ibu Rahma juga mengawasi kegiatan Maya selama Prakerin yang justru 

sering sms-an. Maya pun menangis saat terancam dilaporkan ke pihak sekolah 

dan diberi nilai buruk. 
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Adegan V 

Sejak kejadian tersebut Maya menjadi pendiam dan berusaha mengerjakan setiap 

tugasnya dengan baik. Namun karyawan diperusahaan sudah terlanjur membenci 

Maya dan tidak percaya lagi dengan Maya. Selain itu teman praktiknya Kiki dan 

Nisa juga justru menjauhi Maya, karena mereka takut dilabel seperti Maya. Maya 

pun semakin menjauh dari teman-teman praktik dan selalu berwajah murung. 

Adegan VI 

Maya merasa tidak nyaman lagi mengikuti kegiatan Prakerin. karena dia merasa 

sudah memperbaiki diri tetapi justru dilabel buruk dan dijauhi. Akhirnya Maya 

justru sering terlambat datang ke tempat Prakerin dan bahkan sudah 3 hari 

berturut-turut tidak masuk praktik. Ibu Weni menanyakan kepada Anggara 

sebagi ketua tim.  

Adegan VII 

Anggara akhirnya mencari Maya dan mengajaknya menemui Ibu Rahma sebagai 

pembimbing Prakerin tim mereka yang sekaligus konselor di sekolah mereka. 

Maya menceritakan apa yang dia alami ke Bu Rahma. Maya menangis dan 

berjanji akan memperbaiki dirinya. Bu Rahma akhirnya meminta Maya membuat 

perjanjian agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama 

lagi. Bu Rahma juga akan datang ke perusahaan tempat Maya Prakerin, untuk 

berbicara dengan Bu Weni mengenai masalah yang dialami Maya di tempat 

praktik.  

F.  EVALUASI 

       Memberikan pertanyaan kepada siswa: 

1. Kognitif : Bagaimana cara-cara untuk dapat mengembangkan 

kebiasaan kerja secara positif ? 

2. Afektif  : Menurutmu, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh 

masing-masing tokoh? 

3. Psikomotorik : Apa yang akan Kamu lakukan jika Kamu berada pada 

posisi masing-masing tokoh? 
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