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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang diduga 

mempengaruhi kompetensi kerja yang penulis batasi kepada dua variabel yaitu 

motivasi kerja dan sikap kerja. 

Penelitian ini berlangsung di SMK Negeri 9 Bandung. Jumlah anggota 

sampel penelitian adalah 52 orang peserta didik dari 99 orang populasi yang telah 

melakukan prakerin, sampel pengujian instrumen dilakukan kepada peserta didik 

di luar sampel. Penelitian ini menggunakan metode inferensial dengan pendekatan 

kuantitatif. Data yang dikumpulkan melalui angket, dokumentasi, dan tes. Data 

mentah yang diperoleh kemudian direduksi, dirangkum dan dikelompokkan  

sesuai kategori yang ada serta diuji validitas, reliabilitas, dan hipotesisnya. 

Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang tidak signifikan 

antara motivasi kerja terhadap kompetensi kerja, meliputi ketertarikan terhadap 

pekerjaan dapat dikategorikan sangat baik dan ketekunan dalam melaksanakan 

praktik kerja, keuletan dalam bekerja dan ketajaman perhatian dalam bekerja,  

keinginan berprestasi dalam praktik kerja, dan kemandirian dalam mengikuti 

praktik kerja aspek yang berada pada kategori ‘baik’. (2) Terdapat pengaruh yang 

tidak signifikan sikap kerja terhadap kompetensi kerja, meliputi: kemampuan 

sikap kerja dalam  menjaga benda/ peralatan yang dipercayakan, aspek disiplin, 

tanggung jawab, kerjasama, inisiatif. (3) Terdapat pengaruh yang tidak signifikan 

motivasi kerja dan sikap kerja terhadap kompetensi kerja. 

 

Kata kunci: motivasi kerja, sikap kerja, kompetensi kerja 
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