
37 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2003. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. 
 
Cholid Narbuko. Abu Achmadi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta : Bina Aksara. 
 
Gibson. Ivancevich. dan Donnelly. 1996. Organisasi Jilid 1. Jakarta : Binapura 

Aksara. 
 
Handoko, Hani T. 1998. Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. 

Yogyakarta : BPFE. 
 
Lies, Anita. 2006. On the Job Training. Opini, Kompas, 3 Februari 2008. 
 
Marzuki. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Bina 

Aksara. 
 
Robbins, Stephens P. 2003. Perilaku Organisasi Jilid 1. Jakarta : PT. INDEKS 

Kelompok Gramedia. 
 
Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi 

Aksara. 
 
Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : STIE 

YKPN. 
 
Stoner. Freeman. dan Gilbert. 1996. Manajemen Jilid II. Jakarta : PT Prenhallindo. 
 
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV Alfabeta.  
 
www.google.com (“Pembangunan Pendidikan”). tgl 15 April 2008. 
 
www.google.com (“Pelatihan Kerja”). tgl 15 april 2008. 
 
www.google.com (“Praktek Kerja Lapangan”). tgl 15 April 2008. 
 
www.google.com (“Kualitas Pendidikan”). tgl 15 April 2008. 
 
www.google.com (“Sekolah Menengah Kejuruan”). tgl 16 Mei 2008. 
 
www.google.com (“Beralihnya SMU ke SMK”). tgl 16 Mei 2008. 
 
www.google.com (“Manfaat Praktek Kerja Lapangan”). tgl 16 Mei 2008. 



35 
 

LAMPIRAN 

Identitas responden 

1. Nama   : 

2. Alamat  : 

3. Kegiatan di sekolah : 

No. PERTANYAAN WAWANCARA 

Ditujukan pada Siswa SMK St Ignatius  yang melakukan  On the Job Training  
di Universitas Katolik Soegijapranata 

 Faktor Pendukung: 

1. Apa kegiatan on the job training di UNIKA yang diberikan oleh staf UNIKA 
pada anda ?  

2. Apakah anda merasa pihak penyelenggara mendukung on the job training ini ? 

3. Apakah Staf UNIKA membantu saat mengikuti on the job training di saat anda 
mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan praktek ? 

4. Apakah Anda senang melakukan kegiatan kerja praktek di UNIKA? 

 Faktor Penghambat: 

5. Apakah anda senang dengan program on the job training yang diberikan pihak 
sekolah dan kegiatan ini dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata ?   

6. Bila Staf UNIKA lembur, apakah anda juga ikut lembur ? 

7. Apa yang membuat anda terdorong untuk mengikuti on the job training di 
UNIKA dengan baik ? 

8. Apakah anda nyaman dengan lingkungan tempat praktek kerja yang ada di 
UNIKA ? 

9. Apakah ada hambatan yang anda rasakan pada saat mengikuti on the job 
training di Universitas Katolik Soegijapranata ? 

10. Selama mengikuti on the job training di UNIKA, apa yang membuat anda 
kesulitan dalam melakukan tugas yang diberikan oleh pihak staf UNIKA ? 

11. Bagaimanakah proses adaptasi anda selama on the job training di UNIKA?  

12. Apakah keluarga anda mendukung kegiatan ini ? 

 Manfaat: 

13. Apakah tugas yang diberikan pihak Staf UNIKA bermanfaat bagi anda ? 

14. Apakah ada perbedaan dalam belajar di sekolah dengan belajar secara nyata / 
praktek? Jika ada apa perbedaannya ? 

15. Apa manfaat yang anda dapatkan dari pihak UNIKA selama mengikuti on the 
job training ini ? 
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16. Menurut  anda apakah kegiatan on the job training seperti ini memang sangat 
efektif,  baik dari segi waktu dan biaya? Mengapa demikian? 

17. Menurut anda, apakah sebaiknya kegiatan semacam ini tetap terus digalakkan? 
Apa alasannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

(Hasil Jawaban Responden) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDEN 1 

Nama : Wahyu Utomo 

Alamat : Jl Tegal Sari VIII no 30 

Kegiatan di Sekolah : 

1. Membantu kegiataan yang ada dalam bagian tempat OJT. 

2. Saya merasa pihak penyelenggara sangat mendukung OJT ini. 

3. Pihak Unika selalu membantu kami, ketika kami mengalami kesulitan 

dalam melakukan kegiatan praktek. 

4. Saya sangat senang, karena saya bisa mendapatkan pengalaman 

bagaimana bekerja yang baik dan disiplin. 

5. Saya sangat senang, karena bisa mengajarkan tentang dunia kerja, apalagi 

kegiatan tersebut dilaksanakan di Unika,itu sangat membantu untuk 

mengenal dunia kerja. 

6. Ya, tergantung pada staff nya, apabila kita diminta untuk lembur maka kita 

ikut lembur, tetapi tidak memaksa. 

7. Karena saya ingin lebih mengenal tentang dunia kerja yg baik. 

8. Saya sangat nyaman, karena lingkungan Unika sangat baik untuk 

diterapkan dalam hidup kita. 

9. Saya sering merasa tidak percaya diri, karena disana saya hanya sebagai 

perserta OJT. 

10. Saya kesulitan apabila disuruh melakukan pekerjaan yang saya belum bisa 

lakukan. 

11. Awalnya sulit untuk adaptasi, tetapi setelah 2 bulan saya bisa beradaptasi 

dengan baik. 

12. Keluarga saya sangat mendukung kegiatan OJT ini, karena bisa 

menjadikan saya lebih disiplin. 

13. Sangat bermanfaat, karena tugas yang diberikan oleh staaf berguna bagi 

kehidupan saya. 

14. Ada : Disekolah mungkin kita hanya belajar,tetapi dipraktek kita bisa 

langsung merasakan tentang dunia kerja. 

15. Saya dapat mengambil pengalaman dalam dunia kerja. 



16. Sangat efektif, karena dilakukan selama 4 bulan dan biayanya tidak terlalu 

mahal. 

17. Menurut saya, kegiatan ini harus tetap digalakan, karena memberi nilai 

positif bagi perserta OJT dan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDEN 2 

Nama : Satiya Rosita 

Alamat : Jl Berlian VI RT03/V 

Kegiatan di Sekolah :Belajar 

1. Saya mendapatkan pengalaman di Unika mulai dari mencetak slip 

pembayaran mahasiswa,menginput data sampai mencatat surat masuk dari 

bagian lainnya. 

2. Pihak penyelenggara sangat mendukung kegiatan ini, sehingga 

mempunyai manfaat yang baik bagi diri sendiri dan orang lain. 

3. Staff di Unika sangat membantu dalam melaksanakan OJT sehingga saya 

mudah mengerti apa yang akan saya lakukan. 

4. Senang, karena mendapatkan pengalaman kerja yang menyenangkan. 

5. Senang sekali, apalagi saya mendapatkan tempat di Unika. 

6. Ya, bila staff lembur saya juga ikut membantu, tetapi di keuangan saya 

tidak pernah. 

7. Karena ada dukungan dari orang tua. 

8. Saya merasa sangat nyaman, karena rekan kerja mendukung. 

9. Tidak ada hambatan, karena lingkungan kondusif. 

10. Saya tidak merasa kesulitan, karena dibantu oleh staff Unika. 

11. Pertama saya merasa takut untuk berbicara, tapi lama kelamaan saya 

merasa enjoy aja. 

12. Keluarga saya sangat mendukung sekali. 

13. Bermanfaat sekali karena memperoleh pengalaman kerja baru. 

14. Beda, kalau belajar disekolah hanya teori, sedangkan belajar nyata 

langsung menghadapi didepannya. 

15. Mendapat pengalaman bekerja. 

16. Sangat efektif dari segi apapun. 

17. Ya, sehingga dapat memberi bekal kerja pada diri kita. 

 

 

 



RESPONDEN 3 

Nama : Nesya Purnama Sari 

Alamat : Jl Anyelir II no 265 B Perum Perumnas Sendang Mulyo Smg 

Kegiatan di Sekolah : 

1. Waktu saya berada di FE saya mendapat kegiatan antara lain :  membuat 

lembaran disposisi, mengarsip, fotocopy,melegalisir,dll. 

2. Sangat mendukung. 

3. Mereka sangat membantu saya dan mengajari saya apabila saya 

mengalami kesulitan. 

4. Saya merasa senang bisa praktek di Unika. 

5. Saya senang bisa praktek disana karena pegawainya ramah dan baik. 

6. Karena kemarin tidak ada lembur jadi saya tidak ikut lembur. 

7. Karena disana suasananya sejuk dan nyaman, serta pegawainya ramah 

ramah. 

8. Saya merasa sangat nyaman karena lingkungan Unika mendukung. 

9. Hambatan yang saya rasakan disana adalah transportasinya sulit. 

10. Saya belum memahami caranya mengerjakan tugas yang diberikan kepada 

saya. 

11. Saya secara bertahap memahami suasana kantor dan sifat sifat para 

pegawai, dosen, pimpinan, serta mahasiswa 

12. Mereka setuju saya melakukan praktek. 

13. Sangat bermanfaat karena memperoleh pengalaman dan tugas baru. 

14. Ada, disekolah : Kita belajar Matamatika,B Indonesia,dll & di Unika : 

Kita belajar untuk bekerja. 

15. Manfaatnya saya dapat merasakan / mendapat pengalaman kerja agar tidak 

kaku apabila saya bekerja besok. 

16. Dari segi waktu bagi saya kurang efektif, karena menggangu 

pelajaran,tetapi bagaimana lagi,saya harus mengikuti OJT tersebut dengan 

baik,dari segi biaya efektif sekali,karena sesuai dengan keperluan kita. 



17. Menurut saya harus selalu diadakan karena sangat bermanfaat bagi kita 

untuk mendapat pengalaman, teman baru, dan dapat mengetahui 

perbedaan antara disekolah dan di tempat praktek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDEN 4 

Nama : Imas Dermatasari 

Alamat : Jl Nanas no 59 Lamper Tengah 

Kegiatan di Sekolah : 

1. Di unika saya mendapat tugas buat mencatat surat masuk dan surat keluar, 

menata arsip di almari pas, fotocopy jika ada surat yang harus di fotocopy, 

membuat amplop,mengarsip, mengetik lap panduan DP3, membuat surat 

jawaban  cuti. 

2. Tentu saja, pihak penyelenggara sangat mendukung sekali kegiatan ini, 

karena mereka ingin para siswa bisa mencoba melatih diri untuk bisa 

beradaptasi dan merasakan bagaimana menjadi pegawai pada perusahaan. 

3. Mereka selalu membantu jika kami mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan. 

4. Saya senang bisa melakukan praktek kerja, karena dengan melakukan 

praktek kerja saya bisa melatih diri saya sebelum saya masuk ke dunia 

kerja. 

5. Saya senang praktek kerja di Unika, karena orangnya ramah, baik, terus 

saya juga bisa mengambil ilmu disana. 

6. Dibagian saya jarang lembur, mungkin ada hari dimana seorang pulang 

agak sore karena ada hal yang harus dikerjakan, tapi saya tidak pernah 

lembur jika para pegawai ditempat saya  praktek pulang terlalu 

sore/hampir malam. 

7. Saya bisa merasakan berada dilingkungan pegawai yang ada di sebuah 

tempat, bisa melatih diri untuk mengahadapi orang yang ada pada sebuah 

tempat/perusahaan. 

8. Saya sangat nyaman berada dilingkungan tempat praktek kerja saya,karena 

disana tempatnya nyaman, bersih, terus tidak akan merasa kepanasaan saat 

udaranya sedang panas. 

9. Tidak ada hambatan yang terlalu besar saat sedang praktek. 



10. Saat sedang mencari sesuatu data yang kita sendiri juga tidak paham 

sebenarnya apa itu, saat mencari berkas yang diminta yang ada pada 

tumpukan berkas, jadi kita harus berusaha mencarinya 1 per 1. 

11. Kita harus bisa mengenal nama pegawai yang ada ditempat praktek, lalu 

kita berbicara/ngobrol dengan mereka agar kita lebih paham dengan 

mereka, setelah itu kita pasti dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat 

praktek. 

12. Sangat mendukung, malah mereka selalu mendorong agar kita semangat 

dalam menjalankan praktek. 

13. Bermanfaat sekali, kita bisa tahu cara mengerjakannya,padahal 

sebelumnya kita tidak tahu apa apa. 

14. Kalau disekolah pekerjaan kita cuma mencatat,mengerjakan tugas yang 

diberikan,dan mendengarkan guru yang mengajar,tapi kalau ditempat kerja 

kita tidak bisa seenaknya sendiri,juga harus menghormatiorang yang 

berada diatas kita,bisa mengerjakan apa yang diperintahkan dengan 

tanggung jawab. 

15. Menambah pengetahuan tentang dunia kerja, menambah rasa percaya diri 

dalam mengerjakan apapun. 

16. Karena saat praktek kerja kita harus berangkat lebih awal dari rumah, 

supaya tidak terlambat, kalau masalah uang/biaya tidak terlalu bermasalah 

buat saya, karena masih terlalu terjangkau. 

17. Tentu saja kegiatan seperti ini harus tetap dijalankan tiap tahun, karena 

dengan adanya praktek kerja ini kita bisa melatih kemampuan kita saat 

berada di dunia kerja. 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDEN 5 

Nama : Francisca Della Purnamitha 

Alamat : Jl Tegalwareng 3 no 1 RT 01 RW 05 

Kegiatan di Sekolah : 

1. Kegiatan yang diberikan oleh staff Unika adalah mengarsip surat masuk 

dan keluar, mengetik DP3, belajar fotocopy di Rektorat, mencari dari 

internet data ISO di LPPM, memasukan arsip dan memasukan di almari 

pos, mengetik data buku di LPPM, dll (banyak banget tugasnya, sampai 

dipindah 3 tempat LPSDM, LPPM, Fak Sastra) 

2. Ya, sangat mendukung sekali. 

3. Staff Unika selalu membantu kami, ketika kami mengalami kesulitan 

dalam melakukan kegiatan praktek. 

4. Saya sangat senang melakukan kegiatan kerja praktek, karena saya bisa 

mendapatkan pengalaman, bekerja yang baik serta disiplin dan tanggung 

jawab dalam pekerjaan,selain itu saya juga merasa ada persaudaraan yang 

erat dan kompak. 

5. Saya sangat senang, karena bisa mengajarkan tentang dunia kerja apalagi 

kegiatan OJT bisa dilaksanakan di Unika. 

6. Tidak, dibagian saya juga bekerja seperti biasanya staff kerjakan dengan 

baik (LPSDM,LPPM,Fak Sastra). 

7. Yang membuat saya terdorong untuk mengikuti OJT di Unika adalah, 

karena saya sudah menginginkan OJT di Unika, selain itu saya juga 

memperkirakan akan OJT di Unika, ternyata perkiraan saya benar,selain 

itu karyawannya / staff nya ramah,sopan. 

8. Saya sangat nyaman, krasan lagi, karena lingkungan di Unika sangat baik 

dan sejuk. 

9. Tidak ada, karena saya kerjakan dengan semangat, senang dan dibantu 

serta dibimbing oleh roh kudus, yang selalu menyertai kami semua,selain 

itu juga didorong oleh semangatnya kedua orang tua kami. 

10. Saya kesulitan apabila disuruh melakukan pekerjaan yang belum saya 

lakukan, dan saya selalu bertanya untuk mengetahui cara bekerjanya. 



11. Proses adaptasi, saya selalu mudah untuk menyesuaikan diri dilingkungan 

mana saja. 

12. Keluarga saya sangat mendukung dan memberi sportif saya,selain itu 

bapak dan ibu baptis saya juga senang saya bisa OJT di Unika. 

13. Tugas yang diberikan oleh staff Unika sangat bermanfaat dan bisa berguna 

bagi pengalaman kerja saya selama di LPSDM, LPPM, Fak. Sastra di 

Unika. 

14. Ada : di sekolah mungkin kita hanya belajar dengan teman banyak,tetapi 

di Unika saya bisa merasakan langsung dalam dunia kerja. 

15. Manfaat yang saya dapatkan : Bertukar pendapat, pengalaman kerja,ilmu 

yang belum saya dapat secara langsung dalam dunia kerja. 

16. Sangat efektif, karena dilakukan 4 bulan dan biayanya tidak terlalu mahal. 

17. Menurut saya sebaiknya kegiatan ini tetap harus digalakan, karena bisa 

memberi nilai positif bagi siswa yang ber OJT, karena kebahagian hidup 

bukan anda yang berbahagia, karena anda membuat orang lain bahagia,ok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDEN 6 

Nama : Joko Budi S 

Alamat :  

Kegiatan di Sekolah : 

1. Para staff Unika memberikan banyak kegiatan mereka kepada saya. 

2. Pihak para penyelenggara sangat mendukung. 

3. Para staff Unika juga membantu saat saya merasa kesulitan. 

4. Senang karena melatih dan melihat dunia kerja yang sebenarnya. 

5. Saya merasa senang dengan program OJT dan ditempatkan di Unika. 

6. Saya tidak lembur karena tidak diharuskan. 

7. Karena saya sudah menginginkan OJT di Unika. 

8. Nyaman sekali karena lingkungan kerja Unika mendukung. 

9. Ada, saya harus berangkat lebih pagi, supaya saya tidak terlambat. 

10. Kegiatan yang belum pernah saya ketahui.  

11. Adaptasi saya dengan lingkungan Unika tidak begitu cepat. 

12. Keluarga saya mendukung kegiatan ini. 

13. Tugas yang diberikan para staff kepada saya,saya rasa sangat bermanfaat. 

14. Ada, ilmu kerja dan ilmu sekolah sangat berbeda. 

15. Saya mendapat ilmu yang sangat berarti bagi saya. 

16. Sangat efektif, karena kita dituntut untuk dapat lebih disiplin. 

17. Tetap terus digalakan supaya para siswa tidak terlalu terkejut dengan dunia 

kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDEN 7 

Nama : Uung Ade W 

Alamat : Jl Kagok 21 

Kegiatan di Sekolah : Ignatius 

1. Mengetik cases, mengedit nilai mahasiswa, mengeprint,dll. 

2. Ya, saya merasa didukung. 

3. Ya, staff Unika sering membantu. 

4. Saya merasa senang karena rekan kerjanya mendukung. 

5. Saya merasa senang karena saya dapat belajar bekerja dari OJT. 

6. Tidak karena tidak ada keharusan. 

7. Karena dengan adanya OJT saya dapat mengambil pengalaman dalam 

bekerja. 

8. Ya, saya merasa sangat nyaman karena lingkungan kerja mendukung. 

9. Kadang kadang saya ada hambatan,tetapi bukan di Unika,melainkan 

ditempat tinggalku,karena tempat tinggalku dipanti asuhan,jadi saya 

merasa ada 2 aturan. 

10. Yang membuat saya kesulitan adalah saat diberikan pekerjaan,dan didalam 

pekerjaan itu ada yang rumit,sedangkan pembimbing saya pergi,itu yang 

merasa sulit bagi saya. 

11. Saling memberi sapaan dengan senyuman dan perkenalaan. 

12. Ya,mendukung. 

13. Ya,itu bermanfaat bagi saya. 

14. Ada perbedaannya : Jika belajar saya merasa bosan,karena hanya ada 

teori,sedangkan jika bekerja saya merasa senang karena didalam pekerjaan 

tidak membosankan,karena banyak kegiatan. 

15. Manfaat yang saya dapatkan saya dapat mengambil pengalaman dalam 

bekerja. 

16. Karena didalam OJT saya dapat mengatur waktu agar tidak kacau dalam 

berbagai hal yang kita lakukan, misal : berangkat harus tepat waktu,jika 

dalam biaya saya dapat mengatur keuangan saya,baik untuk transportasi 

maupun makan. 



17. Kegiatan seperti ini memang harus terus diadakan,karena agar siswa yang 

melakukan kegiatan ini mendapat pengalaman pengalaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDEN 8 

Nama : Nur Isnaini 

Alamat : Jl Kabba Timur no 10 

Kegiatan di Sekolah : Belajar 

1. Membantu Staff Unika dimana saya ditempatkan. 

2. Ya, sangat mendukung. 

3. Ya, membantu. 

4. Senang karena saya bisa mengetahui dunia kerja di Unika. 

5. Senang karena menambah pengalaman kerja bagi saya. 

6. Tidak karena teman lain tidak lembur juga. 

7. Karena ada dukungan dari ortu. 

8. Sangat nyaman karena rekan kerja/staff Unika mendukung. 

9. Tidak ada karena semuanya membantu saya. 

10. Ya, sekali. Karena tugasnya belum pernah saya lakukan. 

11. Mudah kok. 

12. Sangat mendukung, keluarga saya sangat mendukung. 

13. Ya, bermanfaat untuk menambah pengalaman saya. 

14. Kalau disekolah pelajarannya teori, sedangkan kalau di Unika 

pembelajarannya lewat praktek sekaligus teori. 

15. Mendapat pengalaman bekerja. 

16. Ya, sangat efektif, karena seseorang seperti kita ini belum pernah 

merasakan kerja dengan rasa profesionalisme, di Unika kita mendapat 

pengalaman baru yaitu bisa mengenal dunia kerja. 

17. Ya, karena kegiatannya sangat baik dan dapat memberi kita pengetahuan 

yang lebih tentang kerja. 

 

 

 

 

 

 



RESPONDEN 9 

Nama : Widya N 

Alamat : Jl Elang Sari Selatan 

Kegiatan di Sekolah :Belajar 

1. Menganalisis KRS, melegalisir ijasah, registrasi PMB. 

2. Ya, karena tanpa pendukung dari pihak penyelenggara kegiatan OJT, 

sehingga siswa OJT dapat berlatih dalam bekerja dengan baik pula. 

3. Ya, mereka selalu membantu kami dalam kesulitan. 

4. Senang, karena dengan begitu saya mendapatkan tambahan pengetahuan. 

5. Senang, karena orangnya juga baik dan ramah. 

6. Ya, karena tidak diharuskan lembur. 

7. Karena tempatnya tenang, dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa. 

8. Saya merasa nyaman, karena kondisi lingkungan kondusif. 

9. Tidak ada karena rekan kerjanya membantu semua. 

10. Ya pernah, ketika saya belum mengerti tugas yang diberikan. 

11. Saya beradaptasi dengan cepat. 

12. Ya, karena mereka juga berharap kita mampu bekerja dengan baik dimasa 

datang. 

13. Sangat bermanfaat, terutama bagi perkembangan saya di dunia kerja. 

14. Ada : jika disekolah kita mendapatkan pelajaran pengetahuan,sedangkan 

bila di Unika hanya mendapatkan pengalaman kerja. 

15. Mendapatkan pengalaman kerja dengan baik. 

16. Ya, karena dari segi waktu yg diberikan lumayan efektif, karena disekolah 

kita biasa masuk pukul 07.00,tapi setelah OJT masuk pukul 07.30, dan 

untuk biaya relatif terjangkau. 

17. Ya, karena untuk menyangkut masa depan anak itu sendiri dalam arti 

dalam bekerja. 

 

 

 



RESPONDEN 10 

Nama : Alfiah 

Alamat : Jl Wonodri Krajan 

Kegiatan di Sekolah : 

1. Saya di Unika ditempatkan di BAAK yang mendapatkan tugas, 

pendaftaran mahasiswa baru, mencetak KRS, melegalisir ijasah, 

menginput KRS, pendaftaran untuk calon wisuda, membuat surat untuk 

cuti kuliah, aktif kuliah, sampai transfer mahasiswa, terkadang diberikan 

tugas untuk fotocopy. 

2. Ya, karena tanpa dukungan dari pihak penyelenggara kegiatan OJT tidak 

dapat berjalan dengan baik,sehingga siswa OJT dapat berlatih dalam 

bekerja dengan baik pula. 

3. Ya, mereka selalu membantu kami dalam kesulitan. 

4. Senang, karena untuk bekal kami dalam bekerja dimasa dating. 

5. Senang, karena selain tempatnya nyaman,orangnya juga baik dan ramah. 

6. Ya, selama saya di Unika saya mengikuti lembur juga, karena berharap 

dapat meringankan pekerjaan mereka dan lebih mengerti dalam bekerja. 

7. Karena tempatnya yang tenang, dan dapat mengetahui kegiatan yang 

dilakukan mahasiswa. 

8. Nyaman, karena tempatnya sejuk dan bersih. 

9. Tidak ada hambatan yang terlalu besar saat mengikuti OJT di Unika. 

10. Pada saat menginput / mengolah data mahasiswa, karena menyangkut 

identitas/keperluan mahasiswa itu sendiri. 

11. Proses adaptasi yang pertama saya lakukan adalah mengenal mereka dan 

berusaha mendekatinya supaya kita akrab. 

12. Mendukung, karena mereka juga berharap kita dapat bekerja dengan baik 

di masa datang. 

13. Bermanfaat, karena selain kita diajarkan untuk bekerja dengan baik juga 

diajarkan untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan itu. 



14. Ada, di sekolah kita belajar hanya teorinya saja, sedangkan dalam praktek 

tidak hanya teori yang didapatkan, melainkan juga langsung pada 

pekerjannya. 

15. Menambah pengetahuan tentang dunia kerja, menambah rasa percaya 

diri,dan tanggung jawab,serta dapat mengatur waktu dengan baik. 

16. Ya, karena dari segi waktu yang diberikan lumayan efektif, karena 

disekolah kita biasa masuk pukul 07.00 , tapi setelah OJT masuk pukul 

07.30 dan untuk biaya relatif terjangkau. 

17. Ya, karena untuk menyangkut masa depan anak itu sendiri dalam 

arti,dalam bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDEN 11 

Nama : Maria Ayu S 

Alamat : Jl Tegal Sari Barat 1 no 3 

Kegiatan di Sekolah : 

1. Saya ditempatkan pada bagian BKRM,kegiatan yang diberikan oleh staff 

yang ada di Unika adalah : Fotocopy surat,merekapitulasi informasi dari 

Koran yang ditugaskan / Bp Andreas Pardiangan yg dulu menjabat sebagai 

pembina majalah kronik,membantu reporter pegawai majalah 

kronik,memasukan data calon mahasiswa baru,menginput data nilai 

tentang calon mahasiswa baru,dan ikut dalam peliputan dan belajar 

menjadi fotografer,dll. 

2. Ya, sangat mendukung. 

3. Ya, sangat membantu, karena kalau ada perintah yang kurang jelas dan 

saya tidak mengerti,saya akan bertanya kepada salah satu staff yang ada di 

bagian saya OJT. 

4. Ya, sangat senang karena menambah pengalaman kerja saya. 

5. Ya, senang, karena di Unika saya mendapatkan pengalaman yg lebih 

banyak lagi, dan staff di Unika sangat ramah. 

6. Tidak pernah, kalau diminta oleh pembimbing maka saya akan lembur. 

7. Karena para staff dan pegawai sangat ramah dan mahasiswa yang bekerja 

di BKRM sangat ramah, lingkungannya pun sangat bersih dan rapi. 

8. Nyaman, dikarenakan suasananya sangat menyenangkan. 

9. Menghadapi calon mahasiswa baru yang bertanya tentang informasi 

sekitar Unika. 

10. Tentang peliputan di Fakultas Hukum,tentang penghapusan siklus 

pornografi. 

11. Pertama masuk di BKRM saya merasa takut dan selama diruangan saya 

diam, saya  karena belum tahu orangnya ramah dan seiring waktu saya 

semakin akrab dengan para staff,pegawai dan mahasiswa yg bekerja di 

kronik. 

12. Ya, karena itu menambah pengalaman kerja saya. 



13. Ya, sangat bermanfaat karena itu penting. 

14. Ada perbedaan : karena kalau sekolah waktunya terasa lama dan kalau 

OJT waktunya sangat dan tidak terasa sudah pulang dari OJT dan kalau 

OJT mendapat uang ganti transport. 

15. Saya lebih mengerti tentang sekolah sekolah yang ada diseluruh Semarang 

dan diluar Semarang, dan mendapat informasi lebih banyak tentang Unika. 

16. Ya baik, karena saya mendapat pengalaman kerja, menurut segi waktu dan 

biaya buat saya sangat menguntungkan, segi waktu saya bisa tahu dan 

merasakan apa yang terjadi salam lingkup pekerjaan. 

17. Ya karena itu sangat menguntungkan bagi siswa siswi SMK, jika kegiatan 

semacam ini dihentikan apakah masih bisa siswa siswi SMK tersebut 

mendapatkan pengalaman kerja yang baik dalam Universitas maupun 

diperusahaan, maka kegiatan semacam ini harus tetap 

digalakan/dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.1.  Dukungan Pihak Pengawas/Penyelenggara 

 

 

Gambar 4.2.  Rekan Kerja yang Baik 

 



 

Gambar 4.3.  Kerja Praktek di Unika 

 

Gambar 4.4. Perasaan dari dalam diri 



 

Gambar 4.5. Keuletan 

 

Gambar 4.6. Motivasi atau Minat 



 

Gambar 4.7. Pengaruh Lingkungan 

 

Gambar 4.8. Hambatan 



 

Gambar 4.9. Kesulitan Melaksanakan Tugas 

 

Gambar 4.10. Proses Adaptasi 

 



 

Gambar 4.11. Dukungan Keluarga 

 

Gambar 4.12. Manfaat Tugas 



 

Gambar 4.13. Perbedaan di Sekolah dan Praktek  

 

 

Gambar 4.14. Manfaat On The Job Training 



 

Gambar 4.15. Efektivitas dari Segi Waktu dan Biaya 

 

 

Gambar 4.16. Terus Digalakkan 
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