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ABSTRAK 
 

Ahmad Sholeh, 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan 
Siswa Kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang Pada Mata Diklat Service Engine 
dan Komponen-komponenya. Tahun Pelajaran 2008/2009. Program Studi 
Pendidikan Teknik Mesin. Jurusan Teknik Mesin  Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Semarang. 
Kata kunci: Faktor-faktor, Keberhasilan, Mata Diklat. 
 

Keberhasilan  suatu proses belajar mengajar tidak terlepas dari faktor-faktor 
yang secara tidak langsung ataupun tidak langsung berperan didalamnya. Upaya 
meningkatkan keberhasilan suatu proses pembelajaran melibatkan faktor intern 
dan ekstern siswa sebagai subjek belajar.  Sinergi yang baik antara faktor intern 
dan ekstern akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan keberhasilan 
suatu proses pembelajaran yang dilakukan. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah faktor–faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi 
keberhasilan siswa Kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang pada Mata Diklat 
Service Engine dan Komponen-komponennya Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 2 TMO SMK 
Texmco Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 67 siswa. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling. Variabel dalam 
penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa pada 
mata diklat service engine dan komponen-komponennya. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode kuesioner sedangkan untuk teknik analisis 
data menggunakan analisis multivariat berupa analisis faktor.   

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan siswa kelas 2 TMO SMK Texmaco pada Mata Diklat 
Service Engine dan Komponen-komponennya yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal terbagi dalam 5 sub faktor yaitu: 1). cara belajar dan 
penguasaan materi oleh siswa memberikan kontribusi sebesar 27.670%, 2) 
kemauan dan pemahaman siswa memberikan kontribusi sebesar 39.357%, 3). 
kedisiplinan dan minat memberikan kontribusi sebesar 49.559%, 4). usaha untuk 
menambah materi belajar memberikan kontribusi sebesar 58.554%, 5). motivasi 
dan kemampuan siswa memberikan kontribusi sebesar 67.307%. Sedangkan 
faktor eksternal terbagi dalam 5 sub faktor yaitu: 1). sarana prasana belajar 
memberikan kontribusi sebesar 24.245%, 2). guru dan pelaksanaan pembelajaran 
memberikan kontribusi sebesar 43.163%,     3). kelengkapan fasilitas dan 
kemampuan orang tua memberikan kontribusi sebesar 52.983%, 4). pemenuhan 
kebutuhan dan lingkungan sosial memberikan kontribusi sebesar 60.491%,  5). 
perhatian dan pantauan orang tua memberikan kontribusi sebesar 67.019%. 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah semakin banyak 
pengulangan dalam tiap analisis faktor yang dilakukan dengan menggugurkan 
faktor yang tidak memenuhi kriteria, maka akan semakin tinggi pula nilai 
kontribusi masing-masing faktor dengan didapatkan faktor yang lebih sedikit. 
Pencapaian keberhasilan siswa akan optimal apabila didukung dengan adanya 
sinergi positif antara siswa (faktor intern) sebagai subyek belajar  dengan 
komponen sekolah, orang tua, dan lingkungan sosial (faktor ekstern).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Peranan pendidikan dalam kemajuan suatu bangsa dan masyarakat 

merupakan suatu keniscayaan. Karena pendidikan termasuk investasi jangka 

panjang yang harus selalu ditingkatkan mutunya. Jika mutu pendidikan 

rendah, akan berdampak pada ketidaktepatan investasi pendidikan, bahkan 

dapat pula menimbulkan masalah sosial baru ke depannya. 

Peran yang sangat strategis itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia 

dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pemerintah merumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan 

bahwa pendidikan dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan 

bersama yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa pendidikan merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja agar anak didik memiliki sikap dan 

kepribadian yang baik, sehingga penerapan pendidikan harus 

diselengggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan UU 
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No 20/ 2003. Menurut UU RI No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional jenis dari pendidikan menengah salah satunya adalah sekolah 

menengah kejuruan (SMK). Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta diklat terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu. Pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) merupakan upaya antisipatif untuk mencegah 

kesenjangan antara hasil pendidikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat 

yang akan selalu berkembang.  

Kesenjangan antara hasil pendidikan kejuruan dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat terlihat dari tingkat pengetahuan dan penguasaan 

ketrampilan lulusan SMK yang masih belum sepadan dengan tuntutan dunia 

kerja, serta belum sesuainya bidang keahlian mereka dengan bidang-bidang 

pekerjaan yang dibutuhkan dunia kerja. Masalah tersebut menjadi sebab 

meningkatnya jumlah lulusan SMK yang mengganggur dan mengalami 

kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijasah kejuruannya. 

Sejalan dengan pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran 

(KTSP) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kejuruan, masalah yang 

harus mendapat perhatian adalah masalah cara belajar siswa. Mengingat 

keberhasilan pencapaian tujuan belajar tidak hanya semata-mata ditentukan 

faktor kurikulum melainkan faktor cara  belajar yang juga sangat menentukan 

berhasil tidaknya kegiatan pendidikan. Thabrany (1993) mengemukakan 

bahwa cara belajar merupakan faktor kunci yang menentukan berhasil 

tidaknya belajar. Hal ini sangat penting mengingat siswa SMK disiapkan 

sebagai tenaga kerja terampil guna memasuki dunia kerja. Dalam hal ini agar 
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tujuan tersebut tercapai maka tingkat penguasaan dan keterampilan serta 

bidang keahlian lulusan SMK harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia 

kerja. 

Cara belajar merupakan suatu cara bagaimana siswa melaksanakan 

kegiatan belajar misalnya bagaimana mereka mempersiapkan belajar, 

mengikuti pelajaran, aktivitas belajar mandiri yang dilakukan, pola belajar 

mereka, cara mengikuti ujian. Kualitas cara belajar akan menentukan kualitas 

hasil belajar yang diperoleh. Cara belajar yang baik akan menyebabkan 

berhasilnya belajar, sebaliknya cara belajar yang buruk akan menyebabkan 

kurang berhasil atau gagalnya belajar (The Liang Gie.1984). 

Masalah cara belajar dewasa ini perlu mendapat perhatian karena 

kualitas cara belajar siswa SMK cukup memprihatinkan. Mereka umumnya 

hanya belajar saat menghadapi ujian, jarang sekali melakukan studi atau 

belajar secara rutin. Buruknya cara belajar merupakan salah satu faktor 

penyebab rendahnya penguasaan siswa terhadap Mata Diklat   yang diajarkan 

sehingga menyebabkan menurunnya mutu pendidikan. Slameto (2002) 

mengemukakan bahwa faktor cara belajar yang buruk merupakan penyebab 

masih cukup banyaknya siswa yang sebenarnya pandai tetapi hanya meraih 

prestasi yang tidak lebih baik dari siswa yang sebenarnya kurang pandai tetapi 

mampu menguasai Mata Diklat   yang diajarkan karena mempunyai cara 

belajar yang baik.   

Dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

saat ini sedang dikembangkan di Indonesia, peran guru untuk dapat 

mengimplementasikan dan mengembangkan kurikulum tampaknya bukan hal 

yang sederhana. Guru dituntut untuk dapat memenuhi sejumlah prinsip 



4 

 

pembelajaran tertentu, diantaranya guru harus memperhatikan kebutuhan dan 

perbedaan individual, mengembangkan strategi pembelajaran yang 

memungkinkan siswa aktif, kreatif dan menyenangkan, serta menilai proses 

dan hasil pembelajaran siswa secara akurat dan komperhensif. 

Untuk dapat mengimplementasikan kurikulum dengan baik tampaknya 

masih ditemukan berbagai kendala, seperti persoalan rendahnya motivasi dan 

kemampuan guru itu sendiri, ratio antara guru dengan siswa yang tidak 

seimbang, dan keterbatasan sarana. Semua itu menuntut guru untuk dapat 

mengelola pembelajaran dan mengembangkan bentuk-bentuk strategi 

pembelajaran yang lebih tepat dan sesuai. 

Berdasarkan pengamatan riil di lapangan, proses pembelajaran di 

sekolah dewasa ini kurang meningkatkan kreativitas siswa. Masih banyak 

tenaga pendidik yang menggunakan metode konvensional secara monoton 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga suasana belajar terkesan kaku 

dan didominasi oleh sang guru. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas yang selalu didominasi oleh guru. Dalam 

penyampaian materi, biasanya guru menggunakan metode ceramah, dimana 

siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikannya 

dan sedikit peluang bagi siswa untuk bertanya. Dengan demikian, suasana 

pembelajaran menjadi tidak kondusif sehingga siswa menjadi pasif. 

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan cara 

belajar siswa adalah karakteristik mata diklat yang dipelajari. Setiap mata 

diklat   memiliki sifat maupun ciri khusus yang berbeda dengan mata diklat   

lainnya. Mata diklat service engine dan komponen-komponennya merupakan 

salah satu mata diklat yang didalamnya mengidentifikasikan kompetensi yang 
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dibutuhkan untuk melaksanakan pemeliharaan/servis engine dan komponen-

komponennya untuk kendaraan ringan agar dapat mengembalikan keadaan 

mesin pada kondisi yang optimum. 

Keberhasilan proses pembelajaran mata diklat service engine dan 

komponen-komponennya dapat dilihat seberapa besar prestasi belajar yang 

diraih oleh siswa. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, baik factor internal siswa seperti kecerdasan siswa, 

motivasi, minat dan lain-lain maupun factor eksternal siswa seperti lingkungan 

sekolah, keluarga, masyarakat, dan kebijakan pemerintah. 

Untuk mengetahui secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam menempuh Mata Diklat   yang diajarkan, maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keberhasilan Siswa Kelas 2 TMO SMK TEXMACO Semarang Pada Mata 

Diklat Service Engine dan Komponen-Komponenya Tahun Pelajaran 

2008/2009”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan 

siswa kelas 2 TMO SMK TEXMACO Semarang Pada Mata Diklat   Service 

Engine  dan Komponen-komponenya Tahun Pelajaran 2008/2009.  

C. Penegasan Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan  istilah, maka 

perlu diberikan batasan-batasan sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor  
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Definisi faktor menurut pendapat (Kotler, 1994) adalah keseluruhan ciri 

serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang 

tersirat. 

2. Siswa kelas 2 TMO SMK TEXMACO Semarang  

Adalah semua siswa yang tercatat di kelas 2 TMO SMK Texmaco 

Semarang tahun Pelajaran 2008/2009 

3. Mata Diklat   Service Engine  dan Komponen-komponennya 

Merupakan salah satu Mata Diklat   yang diajarkan di kelas 2 TMO SMK 

Texmaco Semarang yang mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pemeliharaan/servis engine dan komponen-

komponennya untuk kendaraan ringan 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah semua hal-hal yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa kelas 2 SMK Texmaco Semarang pada 

Mata Diklat   Service Engine  dan komponen-komponenya pada Tahun 

Pelajaran  2008/2009. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi keberhasilan siswa kelas 2 SMK Texmaco 

Semarang dalam menempuh Mata Diklat  Service Engine  dan komponen-

komponennya Tahun Pelajaran  2008/2009.  

2. Manfaat penelitian 

1. Bagi siswa  



7 

 

Adapun manfaat penelitian ini bagi siswa adalah agar siswa dapat 

mengevaluasi diri untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan agar 

dapat menentukan hal-hal yang perlu diperbaiki. 

2. Bagi guru  

Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

menentukan strategi pembelajaran yang sesuai bagi siswa agar dapat 

membantu siswa dalam menempuh Mata Diklat   yang ada.  

3. Bagi sekolah  

Sebagai masukan, agar dapat memperbaiki kebijakan yang diambil 

sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dengan memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa.  

 

E. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, abstrak, pengesahan, motto dan  

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi terdiri atas lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. 

Bab I Pendahuluan 

Merupakan bagian awal skrispi yang mengemukakan latar 

belakang masalah, permasalahan, penegasan istilah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II   Landasan Teori  

Dalam bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang yang digunakan 

sebagai dasar dalam penyusunan skripsi dan sebagai pendukung 

pemecahan masalah. 

BAB III  Metode Penelitian 

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian dari penentuan 

jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel yang diteliti, 

teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil bab ini berisi tentang hasil penelitian di lapangan dan hasil 

pengolahan data. Pembahasan merupakan alasan tentang 

interpretasi penelitian terhadap hasil penelitian yang berusaha 

menjawab permasalahan. 

BAB V   Penutup 

Berisi simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan 

yang telah diuji dengan metode analisis data, dan saran yang 

merupakan saran dari peneliti yang ditujukan kepada semua 

pihak yang terkait.  

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Proses Belajar Mengajar  

Belajar merupakan hal yang kompleks. Apabila ini dikaitkan dengan 

hasil belajar siswa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

Menurut Slameto (2003: 54-72) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-Faktor Intern 

Faktor intern yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang 

berasal dari siswa yang sedang belajar. Faktor-faktor ini meliputi : 

a. Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah ini terdiri atas dua faktor yang 

mempengaruhinya antara lain:  

1). Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta 

bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan  adalah  

keadaan  atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh 

terhadap belajarnya karena  proses  belajar  seseorang  akan  

terganggu  jika  kesehatan seseorang  terganggu,  selain  itu  juga  

akan  cepat  lelah,  kurang bersemangat,   mudah   pusing,   

ngantuk   jika   badannya   lemah, kurang   darah   ataupun   ada   

gangguan-gangguan/kelainan-kelainan alat inderanya serta 

tubuhnya. 

Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah 
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mengusahakan  kesehatan  badannya  tetap  terjamin  dengan  cara 

selalu   mengindahkan   ketentuan-ketentuan   tentang   bekerja, 

belajar, istirahat, tidur, makan, olah raga, rekreasi dan ibadah. 

2). Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang 

baik atau kurang  sempurna  mengenai  tubuh/badan.  Keadaan  

cacat  tubuh juga  mempengaruhi  belajar.  Siswa  yang  cacat  

belajarnya  juga terganggu,  jika  hal  ini  terjadi  maka  hendaknya  

ia  belajar  pada lembaga  pendidikan  khusus  atau  diusahakan  

alat  Bantu  agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatan itu. 

b. Faktor psikologis 

Faktor psikologis ini terdiri dari tujuh faktor yang 

mempengaruhinya  antara  lain:  faktor  intelegensi,  perhatian,  minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. 

1). Intelegensi 

Intelegensi  adalah  kecakapan  yang  terdiri  dari  tiga  

jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke 

dalam situasi  yang  baru  dengan  cepat  dan  efektif,  

mengetahui  atau menggunakan   konsep-konsep   yang   abstrak   

secara   efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan 

cepat. 

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajar. Dalam   situasi   yang   sama,   siswa   yang   mempunyai   

tingkat intelegensi   yang   tinggi   akan   lebih   berhasil   dari 
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pada   yang mempunyai intelegensi yang rendah. 

2). Perhatian 

Perhatian menurut Gazali dalam buku Slameto (2003: 

57) adalah  keaktifan  jiwa  yang  dipertinggi,  jiwa  itu  pun  

semata-mata  tertuju  kepada  suatu  obyek  (benda/hal)  atau  

sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang 

baik, maka siswa harus  mempunyai  perhatian  terhadap  bahan  

yang  dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian 

siswa atau menarik, maka timbulah kebosanan, sehingga ia tidak 

lagi suka belajar. 

3). Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan  dan  mengenang  beberapa  kegiatan.  Minat  besar 

pengaruhnya  terhadap  belajar,  karena  bila  bahan  pelajaran  

yang dipelajari  tidak  sesuai  dengan  minat  siswa,  siswa  tidak  

akan belajar  dengan  sebaik-baiknya,  karena  tidak  ada  daya  

tarik baginya.  Ia  segan  untuk  belajar,  ia  tidak  memperoleh 

kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat 

siswa   lebih   mudah   dipelajari   dan   disimpan,   karena   minat 

menambah kegiatan siswa. 

4). Bakat 

Menurut Hilgard dalam buku Slameto (2003: 58) 

“bakat” adalah  kemampuan  untuk  belajar.  Kemampuan  itu  

baru  akan terealisasi  menjadi  kecakapan  yang  nyata  sesudah  

belajar  atau berlatih. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa 
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sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya akan lebih baik 

karena ia senang belajar   dan   pastilah   selanjutnya   ia   lebih   

giat   lagi   dalam belajarnya  itu.  Mengetahui bakat yang  

dimiliki  siswa itu  sangat penting    karena    dengan    

mengetahuinya,    maka    akan    dapat menempatkan  siswa  

tersebut  belajar  di  sekolah  sesuai  dengan bakatnya. 

5). Motif 

Motif  erat  sekali  hubungannya  dengan  tujuan  yang  

akan dicapai.  Di  dalam  menentukan  tujuan  itu  dapat  disadari  

atau tidak,   akan   tetapi   untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan  yang   menjadi   penyebab   berbuat   adalah motif itu 

sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya. 

Motif  yang  sangat  kuatlah  perlu  di  dalam  belajar,  

di dalam   membentuk   motif   yang   kuat   itu   dapat   

dilaksanakan dengan   adanya   latihan-latihan/kebiasaan-

kebiasaan dan pengaruh lingkungan yang  memperkuat,  jadi  

latihan/kebiasaan itu sangat perlu dalam belajar. 

6). Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam 

pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap 

untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan belum berarti 

anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus, untuk 

itu  diperlukan latihan-latihan  dan  pelajaran. Dengan  kata  lain 

anak  yang   sudah   siap   (matang)   belum   dapat   melaksanakan 
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kecakapannya  sebelum  belajar.  Belajarnya  akan  lebih  berhasil 

jika   anak   sudah   siap   (matang). Jadi  kemajuan   baru   untuk 

memiliki kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 

7). Kesiapan 

Kesiapan atau  readiness  menurut  Jamies  Drever  adalah: 

Preparedness to respon or react. Kesiapan adalah kesediaan 

untuk memberi respon atau reaksi. Kesediaan itu timbul dari 

dalam diri seseorang  dan  juga  berhubungan  dengan  

kematangan,  karena kematangan  berarti  kesiapan  untuk  

melaksanakan  kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan 

dalam proses belajar, karena jika siswa   belajar   dan   padanya   

sudah   ada   kesiapan,   maka   hasil belajarnya akan lebih baik. 

c. Faktor Kelelahan 

Kelelahan  pada  seseorang  walaupun  sulit  untuk  

dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan   kelelahan   rohani.   Kelelahan   jasmani   

terlihat   dengan   lemah lunglainya  tubuh  dan  timbul  kecende-

rungan  untuk  membaringkan tubuh karena terjadi kekacauan 

substansi sisa pembakaran di dalam tubuh,  sehingga  darah  

tidak/kurang  lancar  pada  bagian-bagian tertentu.  Sedangkan  

kelelahan  rohani  dapat  dilihat  dengan  adanya kelesuan   dan   

kebosanan,   sehingga   minat   dan   dorongan   untuk menghasilkan 

sesuatu hilang, kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala  
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dengan  pusing-pusing  sehingga  sulit  untuk  konsentrasi seolah-

olah otak kehabisan daya untuk bekerja. 

Kelelahan baik secara jasmani maupun rohani dapat 

dihilangkan dengan cara-cara sebagai berikut: 

1). Tidur, 

2). Istirahat, 

3). Mengusahakan variasi dalam belajar, juga dalam bekerja, 

4). Menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran 

darah, misalnya obat gosok, 

5). Reaksi dan ibadah yang teratur,  

6). Olahraga secara teratur, dan 

7). Mengimbangi  makan dengan  makanan yang memenuhi syarat -

syarat kesehatan (memenuhi empat sehat lima sempurna), 

8). Jika kelelahan sangat serius cepat-cepat menghubungi seorang 

ahli, misalnya dokter, psikiater dan lain-lain. 

2. Faktor-Faktor Ekstern 

Faktor  ekstern  ini  terdiri  dari tiga faktor, yaitu: faktor  keluarga, 

faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

a. Faktor Keluarga 

1). Cara Orang Tua Mendidik 

Keluarga  adalah  lembaga  pendidikan  yang  pertama  dan 

utama.  Orang  tua  yang  kurang/tidak  memperhatikan  pendidikan 

anaknya,   misalnya   mereka   acuh   tak   acuh   terhadap   belajar 
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anaknya,  tidak  memperhatikan  sama  sekali  akan  kepentingan-

kepentingan dan kebutuhan- kebutuhan anaknya dalam belajar, 

tidak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi 

alat  belajarnya,  tidak  memperhatikan  apakah  anak  belajar  atau 

tidak,  tidak  mau  tahu  bagaimanakah  kemajuan  belajar  anaknya, 

kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain- lain, 

dapat menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. 

2). Relasi Antara anggota Keluarga 

Relasi  antara  anggota  keluarga  yang  terpenting  adalah 

relasi  orang  tua  dengan  anaknya.  Selain  itu  relasi  anak  dengan 

saudaranya atau anggota keluarga yang  lain pun turut 

mempengaruhi  belajar  anak.  Wujud  relasi  itu  apakah  hubungan 

itu  penuh  kasih  sayang  dan  pengertian,  ataukah  diliputi  oleh 

kebencian,   sebetulnya   relasi   antaranggota   keluarga   ini   erat 

hubungannya dengan cara orang tua mendidik. Demi kelancaran 

belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik 

di dalam  keluarga  anak  tersebut.  Hubungan  yang  baik  adalah 

hubungan  yang  penuh   pengertian   dan  kasih   sayang,  disertai 

dengan  bimbingan  dan  bila  perlu  hukuman-hukuman  untuk 

mensukseskan belajar anak sendiri. 

3). Suasana Rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau 

kejadian-kejadian  yang  sering  terjadi  di  dalam  keluarga  di  

mana  anak berada dan  belajar. Suasana  rumah  juga  merupakan 
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faktor yang penting  yang  tidak  disengaja,  suasana  rumah  yang  

gaduh/ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan 

kepada anak yang belajar. Agar anak dapat belajar dengan baik 

perlulah diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram, di 

dalam suasana rumah yang   tenang   dan   tentram   selain   anak   

kerasan/betah   tinggal dirumah, anak juga dapat belajar dengan 

baik. 

4). Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan   ekonomi   keluarga   erat   hubungannya   dengan 

belajar  anak.  Anak  yang  sedang  belajar  selain  harus  terpenuhi 

kebutuhan   pokoknya,   missal   makan,   pakaian,   perlindungan 

kesehatan  dan  lain-lain,  juga  membutuhkan  fasilitas  belajar 

seperti   ruang   belajar,   meja,   kursi,   penerangan,   alat   tulis 

menulis, buku-buku dan lain- lain. Fasilitas belajar itu hanya 

dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. 

Jika  anak  hidup  dalam keluarga yang  miskin,  kebutuhan 

pokok anak kurang terpenuhi akibatnya kesehatan anak terganggu 

sehingga belajar anak juga terganggu, walaupun tidak dapat  

dipungkiri  tentang  adanya  kemungkinan  anak  yang  serba 

kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi keluarga lemah, 

justru   keadaan   yang   begitu   menjadi   cambuk   baginya   untuk 

belajar lebih giat dan akhirnya sukses besar. Sebaliknya keluarga 

yang   kaya   raya,   orang   tua   cenderung   memanjakan   anak 

akibatnya  anak  kurang  dapat  memusatkan  perhatiannya  kepada 
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belajar, hal ini dapat juga dapat mengganggu belajar anak. 

5). Pengertian Orang Tua 

Anak belajar perlu dorongan dan perhatian orang tua. Bila 

anak  sedang  belajar  jangan  diganggu  dengan  tugas-tugas  di 

rumah, kadang-kadang anak mengalami lemah semangat, orang 

tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya dan membantu 

sedapat  mungkin  kesulitan  yang  dialami  anak  di  sekolah. 

6). Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat  pendidikan  atau  kebiasaan  di  dalam  keluarga 

mempengaruhi  sikap  anak  dalam  belajar.  Perlu  kepada  anak 

ditanamkan  kebiasaan-kebiasaan  yang  baik,  agar  mendorong 

semangat anak untuk belajar. 

b. Faktor Sekolah 

Faktor   sekolah   yang   mempengaruhi   belajar   ini   

mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah. 

1). Metode Mengajar 

Metode   mengajar   adalah   suatu   cara/jalan   yang   harus 

dilalui di dalam mengajar. Metode  mengajar  guru  yang  

kurang baik  akan  mempengaruhi  belajar  siswa  yang  tidak  

baik  pula. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode 

belajar harus diusahakan yang setepat, seefisien dan seefektif 
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mungkin, karena guru yang progresif berani mencoba metode-

metode yang baru, yang dapat meningkatkan kegiatan belajar 

mengajar dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 

2). Kurikulum 

Kurikulum   diartikan   sebagai   sejumlah   kegiatan   yang 

diberikan   kepada   siswa.   Kegiatan   itu   sebagian   besar   adalah 

menyajikan bahan  pelajaran  agar  siswa  menerima,  menguasai 

dan    mengembangkan bahan    pelajaran    itu.  Jelaslah  bahan 

pelajaran   itu   mempengaruhi   belajar   siswa.   Kurikulum   yang 

kurang   baik   berpengaruh   tidak   baik   terhadap   belajar.   Perlu 

diingat bahwa sistem instruksional sekarang menghendaki proses 

belajar  mengajar  yang  mementingkan  kebutuhan  siswa,  guru 

perlu  mendalami siswa  dengan  baik,  harus  mempunyai 

perencanaan yang  mendetail,  agar  dapat  melayani  siswa  belajar 

secara individual. 

3). Relasi Guru dengan Siswa 

Di  dalam  relasi  (guru  dengan  siswa)  yang  baik,  siswa 

akan  menyukai  gurunya,  juga  akan  menyukai  mata  pelajaran 

yang diberikan sehingga siswa berusaha mempelajarinya sebaik-

baiknya.   Hal   tersebut   juga   terjadi   sebaliknya,   jika   siswa 

membenci  gurunya,  maka  ia  segan  mempelajari  mata  pelajaran 

yang diberikannya, akibatnya pelajarannya tidak maju. 

Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab, 

menyebabkan  proses  belajar-mengajar  itu  kurang  lancar,  juga 
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siswa  merasa  jauh  dari  guru,  maka  segan  berpartisipasi  secara 

aktif dalam belajar. 

4). Relasi Siswa dengan Siswa 

Siswa  yang  mempunyai  sifat-sifat  atau  tingkah  laku 

yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah 

diri atau sedang   mengalami   tekanan- tekanan   batin,   akan 

diasingkan  dari kelompok. Akibat makin  parah  masalahnya  dan 

akan mengganggu belajarnya. Lebih-lebih lagi ia menjadi malas 

untuk  masuk  sekolah  dengan  alas an- alasan  yang  tidak–tidak 

karena di sekolah mengalami perlakuan yang kurang 

menyenangkan dari teman-temannya. Menciptakan relasi yang 

baik  antar siswa adalah  perlu, agar dapat  memberikan pengaruh 

yang positif terhadap belajar siswa. 

5). Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan 

siswa   dalam   sekolah   dan   juga   dalam   belajar.   Kedisiplinan 

sekolah  mencakup  kedisiplinan  guru  dalam  mengajar  dengan 

melaksanakan  tata  tertib,  kedisiplinan pegawai/karyawan dalam 

pekerjaan administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung 

sekolah dan lain-lain. Dengan demikian agar siswa belajar lebih 

maju,  siswa  harus  disiplin  di  dalam  belajar  baik  di  sekolah,  

di rumah  dan  di  perpustakaan,  agar  siswa  disiplin  haruslah  

guru beserta staf yang lain disiplin pula. 

6). Alat Pelajaran 

Alat   pelajaran   erat   hubungannya   dengan   cara   belajar 
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siswa,  karena  alat pelajaran  yang dipakai oleh  guru pada  waktu 

mengajar  dipakai  pula  oleh  siswa  untuk  menerima  bahan  yang 

diajarkan   itu.   Alat   pelajaran   yang   lengkap   dan   tepat   akan 

memperlancar   penerimaan   bahan   pelajaran   yang   diberikan 

kepada   siswa.   Jika   siswa   mudah   menerima   pelajaran   dan 

menguasainya maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih 

maju. 

Mengusahakan   alat   pelajaran   yang   baik   dan   lengkap 

adalah  perlu  agar  guru  dapat  mengajar  dengan  baik  sehingga 

siswa dapat menerima pelajaran dengan baik  serta  dapat belajar 

dengan baik pula. 

7). Waktu Sekolah 

Waktu  sekolah  adalah  waktu  terjadinya  proses  belajar 

mengajar  di  sekolah,  waktu  itu  dapat  pagi,  siang,  sore/malam 

hari.   Waktu   sekolah   juga   mempengaruhi   belajar   siswa,   jika 

terjadi   siswa   terpaksa   masuk   sekolah sore hari,  sebenarnya 

kurang   dapat   dipertanggungjawabkan,   dimana   siswa   harus 

istirahat  tetapi  terpaksa  harus  masuk  sekolah  sehingga  mereka 

masuk sekolah dengan keadaan mengantuk dan sebagainya.  

Sebaliknya  siswa  belajar  di  pagi  hari,  pikirannya  masih 

segar, jasmani dalam kondisi yang baik dan siap untuk menerima 

pelajaran   tidak   seperti   siswa   yang   kondisi   badannya   sudah 

lelah/lemah  mengalami  kesulitan  di  dalam  menerima  pelajaran. 

Jadi memilih waktu sekolah yang tepat akan  memberi pengaruh 
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yang positif terhadap belajar. 

8). Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

Guru berpendirian untuk  mempertahankan  wibawanya, 

perlu  memberi  pelajaran  di  atas  ukuran  standar. Bila  banyak 

siswa yang tidak berhasil dalam mempelajari mata pelajarannya, 

guru   semacam   itu   merasa   senang.   Tetapi   berdasarkan teori 

belajar yang mengingat  perkembangan  psikis  dan  kepribadian 

siswa yang berbeda-beda, hal tersebut tidak boleh terjadi. Guru 

dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan 

kemampuan  siswa  masing-masing.   

9). Keadaan Gedung 

Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi 

karakteristik mereka masing-masing menuntut keadaan gedung 

dewasa  ini  harus  memadai  di  dalam  setiap  kelas.  Bagaimana 

mungkin mereka dapat belajar dengan enak, kalau kelas itu tidak 

memadai bagi setiap siswa. 

10).  Metode Belajar 

Banyak   siswa   malaksanakan   cara   belajar   yang   salah. 

Dalam  hal  ini  perlu  pembinaan  dari  guru.  Dengan  cara  

belajar yang  tepat  dan  efektif  pula  hasil  belajar  siswa  itu.  

Juga  dalam pembagian  waktu  belajar,  kadang-kadang  siswa  

belajar  tidak teratur,  atau  terus-menerus,  karena  besok  akan  

tes.  Dengan belajar  demikian  siswa  akan  kurang  istirahat,  

bahkan  mungkin dapat  jatuh  sakit.  Maka  perlu  belajar  secara  
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teratur  setiap  hari dengan  pembagian  waktu  yang  baik,  

memilih  cara  belajar  yang tepat dan cukup istirahat akan 

meningkatkan hasil belajar. 

11). Tugas Rumah 

Waktu  belajar  terutama  adalah  di  sekolah,  di  samping 

untuk belajar waktu di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan-

kegiatan   lain.   Maka   diharapkan   guru   jangan   terlalu   banyak 

memberi  tugas  yang  harus  dikerjakan  di  rumah,  sehingga  anak 

tidak mempunyai waktu lagi untuk kegiatan yang lain. 

c. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap  belajar  siswa.  Pengaruh  itu  terjadi  karena  keberadaannya 

siswa  dalam  masyarakat.  Faktor  masyarakat  ini  membahas  tentang 

kegiatan  siswa  dalam  masyarakat,  dibahas  tentang  kegiatan  siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat, yang semuanya mempengaruhi belajar. 

1). Kegiatan Siswa Dalam Masyarakat 

Kegiatan siswa dalam  masyarakat  dapat  menguntungkan 

terhadap   perkembangan   pribadinya.   Tetapi   jika   siswa   ambil 

bagian dalam kegiatan masyarakat yang terlalu banyak, misalnya 

berorganisasi,  kegiatan-kegiatan  sosial,  keagamaan  dan  lain-

lain, belajarnya akan terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana 

dalam mengatur waktunya. 

2). Mass Media 

Yang  termasuk  mass  media  adalah  bioskop,  radio,  
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TV, surat  kabar,  majalah,  buku-buku,  komik-komik  dan  lain-

lain.   Mass   media   yang   baik   memberi   pengaruh   yang   baik 

terhadap   siswa   dan   juga   terhadap   belajarnya,   akan   tetapi 

sebaliknya   mass   media   yang   jelek   juga   berpengaruh   jelek 

terhadap siswa. Maka  dari itulah perlu kiranya siswa 

mendapatkan  bimbingan  dan  kontrol  yang  cukup  bijaksana  dari 

pihak  orang  tua  dan  pendidik,  baik  di  dalam  keluarga,  sekolah 

dan masyarakat agar tidak terjadi salah langkah. 

3). Teman Bergaul 

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih dapat 

masuk  dalam  jiwanya  daripada  yang  kita  duga.  Teman  bergaul 

yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa, begitu juga 

sebaliknya,  teman  bergaul  yang  jelek  pasti  mempengaruhi  yang 

bersifat buruk juga. 

Agar   siswa   dapat   belajar   dengan   baik,   maka   

perlulah diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang 

baik-baik dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan 

dari orang tua  dan  pendidik  harus  cukup  bijaksana  (jangan  

terlalu  ketat tetapi juga jangan lengah). 

4). Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang  

yang  tidak  terpelajar,  penjudi,  suka  mencuri  dan mempunyai  

kebiasaan  yang  tidak  baik,  akan  berpengaruh  jelek kepada  

anak  (siswa)  yang  berada  di  situ.  Anak/siswa  tertarik untuk  
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ikut  berbuat  seperti  yang  dilakukan  oaring-orang  di 

sekitarnya. Akibatnya  belajar terganggu dan bahkan anak/siswa   

kehilangan   semangat   belajar   karena   perhatiannya semula   

terpusat   kepada   pelajaran   berpindah   ke perbuatan-perbuatan 

yang selalu dilakukan oleh orang-orang disekitarnya yang tidak 

baik tadi. 

 

B. Tinjauan Mata Diklat Service Engine dan Komponen-komponennya  

Pada Mata Diklat ini mengidentifikasikan kompetensi yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pemeliharaan/servis engine dan komponen-komponennya 

untuk kendaraan ringan.  

Tabel 2.1. OPKR-20-001B  

Pemeliharaan/Servis Engine dan Komponen-komponennya 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 
20-001B/01 
Memelihara/servis engine  
dan komponen-
komponennya 

1. Pemeliharaan/servis engine dan komponen-
komponennya tanpa menyebabkan 
kerusakan terhadap komponen atau sistem 
lainnya.   

2. Informasi yang benar diakses dari 
spesifikasi pabrik dan dipahami.   

3. Data yang tepat dilengkapi sesuai hasil 
pemeliharaan/servis.  

4. Pemeliharaan/servis engine dilaksanakan 
sesuai dengan pedoman industri yang 
ditetapkan.  

5. Seluruh kegiatan pemeliharaan/servis 
dilaksanakan berdasarkan SOP (Standard 
Operation Procedures), undang-undang K3 
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja), 
peraturan perundang-undangan dan 
prosedur/kebijakan perusahaan. 
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a. Batasan Variabel 

1). Batasan konteks:  

Standar kompetensi ini digunakan untuk kendaraan ringan. 

2). Sumber informasi/dokumen dapat termasuk:  

- Spesifikasi pabrik kendaraan 

- Sop (standard operation procedures) perusahaan 

- Spesifikasi pabrik produk/komponen 

- Kode area tempat kerja 

- Undang-undang pemerintah 

3). Pelaksanaan K 3 harus memenuhi: 

- Undang-undang tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 

- Penghargaan di bidang industri. 

4). Sumber-sumber dapat berupa peralatan tangan/hand tool, alat 

pengangkat dan dongkrak, peralatan khusus/special tool, alat 

pengganti pelumas. 

5). Kegiatan:  

Kegiatan harus dilaksanakan dibawah kondisi kerja normal dan harus 

meliputi: pembongakaran, perakitan, pengisian, pengujian dan 

penyetelan  

b. Panduan Penilaian 

1). Konteks:  

- Pengetahuan dan ketrampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan 

dan tidak melalui pekerjaan. 

- Penilaian ketrampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan 

yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada tipe yang 
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sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian 

dapat dilakukan melalui simulasi. 

- Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan 

langsung. 

- Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang 

diperhatikan 

2). Aspek-aspek penting:  

Kompetensi penting diamati secara menyeluruh agar mampu 

menerapkan kompetensi pada keadaan yang berubah-ubah dan 

merespon situasi yang berbeda pada beberapa aspek-aspek yaitu 

Pemeliharaan/servis engine dan komponen-komponennya  

3). Pengetahuan dasar:  

- Prosedur pemeliharaan/servis  

- Persyaratan keamanan peralatan/komponen  

- Prinsip kerja engine  

- Mengidentifikasi jenis-jenis dari engine dan komponen  

- Persyaratan keselamatan diri  

4). Penilaian praktek:  

- Mengakses, memahami dan menerapkan informasi teknik 

- Menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan aman 

- Melaksanakan pemeliharaan/servis engine dan komponen-

komponennya 

- Menggunakan persyaratan keselamatan diri 

5). Unjuk Kerja dari ketrampilan yang diperlukan: 

- Melaksanakan tugas rutin dengan prosedur yang ditetapkan dimana 

kemajuan ketrampilan seseorang di awasi secara berkala oleh 

pengawas.  
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- Melaksanakan tugas yang lebih luas dan sulit dengan peningkatan 

kemandirian dan tanggung jawab individu. Hasil pekerjaan diperiksa 

oleh pengawas. 

- Melaksanakan kegiatan yang kompleks dan tidak rutin; menjadi 

mandiri dan bertanggung jawab untuk pekerjaan yang lainnya.  

C. Tinjauan Keberhasilan Belajar Siswa  

Keberhasilan belajar adalah hasil yang telah dicapai dengan usaha-

usaha dalam belajar yang telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh 

pendidik maupun peserta didik dalam rangka mencapai target belajar yang 

telah ditentukan atau telah terprogram disetiap masing-masing lembaga 

pendidikan. Suatu lembaga atau sekolah dapat dikatakan berhasil dalam 

pendidikan apabila telah mencapai target yang telah ditentukan atau sesuai 

dengan standart yang telah ditentukan. 

Keberhasilan belajar tidak mungkin tercapai tanpa adanya kerjasama 

antara komponen-komponen sekolah, yaitu antara peserta didik dengan 

pendidik ataupun dengan semua staff pengajar dan pembantu di sekolah. 

Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor internal 

dan faktor eksternal  

Keberhasilan belajar yang akan dicapai siswa akan menjadikan usaha 

dan kerja keras para siswa untuk memperolehnya sehingga akan menjadi 

umpan balik bagi pihak yang bersangkutan dengan upaya mencapai 

keberhasilan belajar yang akan dicapai dengan mengoptimalkan dan 

mematangkan faktor-faktor belajar tadi agar menjadikan motivasi dan 

dorongan belajar siswa mulai dari sekarang sampai ke  masa yang akan 

datang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang bersifat ekploratif 

dengan analisis datanya menggunakan analisis multivariat yaitu analisis factor 

yang bertujuan mengekstraks variabel latent dari indikator, atau mereduksi 

observable variable menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit 

sehingga dapat mempermudah interpretasi hasil analisis, yang menghasilkan 

informasi yang realistik dan sangat berguna dalam melakukan pemetaan dan 

pengelempokkan obyek berdasarkan karakteristik faktor tertentu. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang     

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa kelas 2 TMO SMK 

Texmaco Semarang baik yang bersifat internal maupun eksternal siswa  Pada 

Mata Diklat  Service Engine  dan komponen-komponennya Tahun Pelajaran  

2008/2009. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Sebelum menentukan metode yang dipakai terlebih dulu penulis 

menentukan populasi dan sampel penelitian. Dalam tenelitian ini populasi dan 

sampel sebagai berikut: 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi (1991:102), populasi adalah jumlah subyek 

yang diteliti. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan sabyek 
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penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas 

2 TMO SMK Texmaco Semarang. 

2. Sampel  

Menurut pendapat Suharsimi (19.91: 104), sampel dapat diartikan 

sebagai bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sample yang digunakan 

pada penelitian ini adalah semua siswa kelas 2 TMO SMK Texmaco 

Semarang yang berjumlah 68 siswa.  

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan meniadi obyek 

penelitian. Adapun ciri-ciri obyek penelitian sebagai berikut: 

1. Dapat berbentuk diskrit atau utuh, dapat berbentuk persambungan atau 

dapat dinyatakan dalam angka pecahan. 

2. Atribut tidak boleh tumpang tindih. 

Atribut dalam suatu variabel harus mencakup semua kemungkinan 

yang ada dalam suatu variabel. Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah 

mencari gambaran yang dihadapi siswa kelas 2 TMO SMK TEXMACO 

Semarang pada Mata Diklat Service Engine dan komponen-komponenya 

ditinjau dari aspek internal siswa, maupun aspek eksternal siswa. Maka 

variabel yang akan diambil dalam penelitian ini hanya membatasi 2 variabel 

yang mempengaruhi hasil belajar. 

Adapun rincian variabel faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah sebagai berikut : 
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1. Faktor internal siswa  

Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang berasal dari dalam 

diri siswa. 

2. Faktor eksternal siswa   

Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang berasal dari luar.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, data merupakan faktor yang sangat 

penting. Dengan adanya data maka analisa data dapat dilakukan dan dengan 

analisa data tersebut dapat diambil kesimpulannya. Untuk memperoleh data 

harus digunakan  alat pengumpul data yang tepat agar diperoleh 

kesimpulan yang tidak menyesatkan. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Metode Kuesioner (angket) 

Menurut  Suharsimi   (1991: 124), metode kuesioner disebut juga 

sebagai metode angket. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya ataupun hal yang diketahuinya. Angket merupakan 

alat utama yang ditarik dari 67 siswa. Angket yang digunakan berbentuk 

pertanyaan tertulis, responden tinggal memilih salah satu empat alternatif 

jawaban yang disediakan. 
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Adapun jumlah butir item angket sejumlah 35 soal yang dapat dirinci 

sebagai berukut:  

a. Faktor intern  

Untuk mendapatkan data mengenai minat,  cara belajar siswa, motivasi, 

skill, dan kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar mata diklat 

Service Engine dan  Komponen-komponennya digunakan 13 butir pertanyaan.  

b. Faktor ekstern 

Untuk mendapatkan data mengenai  guru, sarana dan prasarana,  orang tua, 

dan lingkungan sosial  digunakan 22 butir pertanyaan. 

Tabel 3.1. Kisi-kisi angket penelitian 
 

No Factor  Sub factor  Indikator No. Soal 

1. Intern  Minat Minat mengikuti pelajaran  
 Minat mempelajari kembali 

keterangan dari guru 
 Keaktifan dalam proses 

pembelajaran 
 Keseriusan dalam 

mengikuti proses 
pembelajaran  

1 
2 

 
3 

 
4 

 

Cara belajar 
siswa  

Waktu yang digunakan 
untuk belajar  

 Usaha untuk menambah 
materi belajar  

5,6 
 

7 

Motivasi  Motivasi mempelajari 
materi  

8 

Skill  Kemampuan siswa  9,10,11 

Disiplin Kedisiplinan siswa  
 

12,13 
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2. Ekstern  Guru  Penyampaian materi oleh 
guru  

14 

Metode penyampaian 
materi  

15 

Perhatian terhadap siswa  16,17 

Penguasaan materi  18 

Keefektifan proses belajar 
mengajar  

19 

Kesesuaian materi teori 
dengan materi praktek 

20 

Kecukupan waktu dalam 
proses belajar mengajar 

21 

Sarana dan 
prasarana  

Ketersediaan sarana dan 
prasarana pendukung 
proses belajar mengajar  

22,23,24,
25,26 

Kondisi sarana dan 
prasarana  

27 

Orang tua  Perhatian orang tua 
terhadap belajar siswa  

28,29,30 

Kemampuan orang tua 
menyediakan fasilitas 
belajar  

31,32,33 

Lingkungan  Kondisi dan dukungan 
tempat belajar  

34,35 

 

2. Metode Dokumentasi. 

Menurut  Suharsimi  (1991:131),  metode  dokumentasi  adalah  

metode pengumpulan data yang bersumber dari tulisan. Pertimbangan 

menggunakan metode dokumentasi ini adalah : 
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a. Data yang diperoleh dari dokumentasi dapat dipertanggungjawabkan 

kebenaranya. 

b. Data tersebut diperoleh dengan mudah, karena telah tersususun rapi 

dan teratur. Oleh karena itu metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data jumlah siswa dan guru serta mata pelajaran yang 

diajarkan di kelas 2. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul  Data. 

Menurut pendapat Sutrisno (1983:89), baik dan buruknya suatu hasil 

penelitian tergantung  kepada teknik-teknik pengumpulan data. Pengumpulan data 

dalam penelitian ilmiah bermaksud untuk memperoleh data yang relevan dan 

akurat.   Untuk   menghindari   penyimpangan   tujuan   penelitian,   maka   harus 

digunakan alat pengumpul data yang dapat dipertanggung jawabkan validitas dan 

reliabilitasnya. 

1. Validitas. 

Menurut Suharsimi (1991:136), sebuah instrumen dikatakan valid 

bila mampu mengukur apa yang diinginkan, sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Sehingga 

untuk menguji tingkat validitas instrument peneliti menggunakan validitas 

logis, yaitu dengan memecahkan variabel menjadi sub-sub variabel indikator-

indikator, baru merumuskan pertanyaan.  
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Sedangkan menurut Sumarna (2004:60) validitas adalah indeks 

diskriminasi soal-soal yang ditetapkan dari selisih proporsi yang 

menjawab dari masing-masing kelompok. Indeks ini menunjukkan 

kesesuaian antara fungsi soal dengan fungsi tes secara keseluruhan.  

Untuk mengukur valid tidaknya setiap item angket penelitian, 

digunakan rumus sebagai berikut :  

rxy = 
∑ ∑ ∑∑
∑ ∑ ∑

−−

−

})(}{)({ 2222 YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan :  

rxy = Koefisien korelasi 

N      = Banyaknya peserta tes 

X    = Jumlah skor butir 

Y     = Jumlah skor total 

Ada batas-batas tertentu untuk menentukan seberapa jauh validitas 

atau daya pembeda suatu butir tes atau sub tes. Butir tes yang memiliki 

korelasi tinggi dan positif dengan total menunjukkan validitas yang tinggi 

pula. Tes seperti tes prestasi belajar, butir tes atau subtes jarang 

berkorelasi negatif dengan skor total. Nunnally (1970) menyatakan bahwa 

kalau berkorelasi negatif maka hal itu terjadi karena kesalahan dalam 

pencuplikan. Korelasi di atas 0.30 dipandang sebagai butir tes yang baik. 

Karena korelasi rata-rata butir dengan butir lainnya berhubungan dengan 

korelasi butir dengan skor total, maka yang memiliki korelasi tinggi 

dengan total adalah butir-butir yang terbaik. Dibandingkan dengan butir-

butir yang memiliki korelasi rendah dengan skor total maka butir-butir 
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dengan korelasi tinggi terhadap skor total memiliki lebih banyak varian 

dengan faktor keberhasilan dalam butir memberikan sumbangan terhadap 

keterandalan tes. 

2. Realibilitas 

Menurut Moh. Ali (1987:106), menyatakan bahwa suatu 

instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut menunjukan hasil-

hasil yang mantap. Dengan uji cara reabilitas dapat diketahui apakah suatu 

alat dapat digunakan untuk mengukur suatu bidang terhadap suatu 

kelompok, suatu kelompok secara tepat kapan saja dan dimana saja. 

Sedangkan Reamers et.al (1960) menyatakan bahwa kooefisien 

reliabilitas 0.5 dapat dipakai untuk tujuan penelitian. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung reliabilitas pada penelitian ini adalah :  

r11 = 
⎪⎭
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Keterangan : 

r11   = Reliabilitas instrumen 

k    = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

∑ 2
1σ   = Jumlah varians dari skor soal  

2
tσ   =  Varians dari skor total            

Jika harga  r11 > 0.5, maka instrument dikatakan reliabel, dan 

sebaliknya jika harga r11 < 0.5 maka dikatakan instrumen tersebut tidak 

reliabel. 

 

F. METODE ANALISA DATA 
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Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model analisis factor. Analisis faktor adalah metode statistik 

yang digunakan untuk meringkas informasi dalam jumlah banyak yang 

dihasilkan dari proses pengukuran (berupa konsep-konsep) menjadi sejumlah 

dimensi atau construct yang lebih kecil yang selanjutnya disebut faktor (Nur 

Indriantoro & Bambang S, 2002: 212). Dalam penelitian ini analisis faktor 

yang digunakan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan siswa kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

X1 = Ai1F1+Ai2F2………..Ai1Fk+Ui 

Keterangan: 

X1    = item/variabel dalam faktor 

F1-k    = faktor-faktor 

A1-k   = konstanta faktor 

Ui   = faktor-faktor unik                                    (Setiadin, 1997: 

4) 

Untuk  perhitungan  analisis  faktor  digunakan  program  SPSS  for 

windows akan dilakukan teknik analisis tentang Bartlett’s lest of Sphericity. 

Analisis   ini   merupakan   uji   hipotesis   statistik   yang   digunakan   untuk 

mengetahui    interdependensi (hubungan) antar item yang menjadi indikator 

suatu variabel. Analisis   ini  berguna  untuk  menyatakan  bahwa  item-item 

yang menjadi  indikator  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  prestasi  

belajar tidak berkorelasi satu sama lain (kolinearitas). Perhitungan analisis 

faktor dengan software SPSS ini meliputi: 
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a. Correlation matrix 

Merupakan  sajian  hasil  analisis  korelasi  antara  item  yang  satu 

dengan item yang lain yang menjadi indikator, yang mungkin dapat atau 

tidak dapat dimasukkan dalam persamaan analisis faktor. 

 

b. Communality 

Merupakan  jumlah  varian  yang  disumbangkan  tiap  item  yang 

men jad i indikator dari faktor- faktor keberhasilan belajar dengan item 

lain yang dipertimbangkan. Koefisien communality cukup efektif apabila 

bernilai > 30%. 

c. Eigenvalue 

Merupakan   koefisien   yang   menunjukan   jumlah   varian   yang 

berasosiasi dengan masing- masing faktor keberhasilan belajar. Faktor 

yang mempunyai eigenvalue > 1 akan dimasukkan kedalam model. 

d. Faktor loading 

Merupakan  besarnya  muatan  suatu  item.  Faktor  loading  yang lebih 

dari 0,30 akan dimasukkan sebagai indikator suatu faktor. 

e. Keiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy 

Merupakan  suatu   indeks   yang   dipergunakan   untuk   meneliti 

ketepatan analisis faktor. Nilai tinggi antara 0,3-1,0 berarti analisis 

faktor tepat,  jika  KMO  <  0,3  analisis  faktor  dikatakan  tidak  tepat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Hasil Pengujian Instrumen  

Dari hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas diperoleh 

data bahwa hasil pengujian validitas menunjukkan harga rxy = 0,338, 

harga  ini  lebih  besar  dari  r kriteria yaitu 0,3 sedangkan harga r11 = 0,834 

lebih besar dari 0,3 sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa angket soal 

dikatakan valid dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk perhitungan 

analisis selajutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan siswa kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang pada Mata 

Diklat Service engine dan Komponen-komponenya. Untuk perhitungan 

validitas dan reliabilitas instrumen dapat dilihat pada lampiran 2 dan 3  

 
2. Analisis  Faktor  -  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Siswa 

Kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang Pada Mata Diklat Service 

engine dan Komponen-komponennya 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan siswa kelas 2 SMK Texmaco Semarang 

digunakan analisis faktor yang bertujuan mengekstraks variabel latent dari 

indikator, atau mereduksi observable variabel menjadi variabel baru yang 

jumlahnya lebih sedikit sehingga dapat mempermudah interpretasi hasil 

analisis, yang menghasilkan informasi yang realistik dan sangat berguna 
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dalam melakukan pemetaan dan pengelempokkan obyek berdasarkan     

karakteristik faktor tertentu. 

Dari hasil pengujian validitas instrumen penelitian didapatkan 29 

butir faktor yang valid, untuk variabel yang tidak valid dapat dilihat pada 

analisis perhitungan validitas yaitu variabel X13, X15, X18, X22, X27, X30. 

Untuk variabel yang tidak valid tidak dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. Adapun 29 variabel  yang didapat kemudian dianalisis dengan 

metode analisis faktor dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Analisis pada faktor internal  

1). KMO (Kaiser—Meyer—Olkin), yaitu merupakan suatu indeks 

yang dipergunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Nilai 

dengan rentang 0,3–1,0 menunjukkan bahwa analisis faktor sudah 

tepat, sedangkan apabila nilainya kurang dari 0,3 analisis faktornya  

dikatakan tidak tepat. Dari tabel KMO (Kaiser—Meyer—Olkin) 

diperoleh nilai sebesar 0,667 dan lebih besar dari 0,30 sehingga 

dapat dikatakan bahwa hasil analisis data sudah tepat dan dapat 

digunakan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. 

2). Communalities, merupakan jumlah varian yang disumbangkan oleh 

suatu variabel dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis. 

Nampak bahwa semua faktor nilainya lebih besar dari 0,30 

sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang bersangkutan 

cukup efektif. 
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3). Anti Image Correlation,  semua faktor nilainya lebih besar dari 

0,30 sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang 

bersangkutan cukup efektif. 

4). Rotated Component Matrix, terdapat semua faktor nilainya lebih 

besar dari 0,30 sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang 

bersangkutan cukup efektif. 

5). Total Variance Explained dapat diketahui bahwa nilai eigenvalue 

yang lebih besar dari 1,00 berjumlah 12  (dua belas) buah sehingga 

dalam hal ini akan terdapat 12 komponen yang akan dibentuk oleh 

faktor-faktor yang akan dimasukkan ke dalam model untuk 

membentuk variabel. 

Tabel 4. 1 

Hasil Analisis Faktor Intern  

No Nama Indikator Item Muatan 
Faktor Nama Faktor 

1 

 

Cara belajar  
 
Penguasaan  materi oleh siswa 

X5 
 

X11 

0.771 
 

0.663 
Cara belajar dan 
penguasaan materi 

2 
 

Mempelajari kembali 
keterangan guru  
 
Keaktifan dalam pembelajaran  
 
Waktu untuk belajar  
 
Pemahaman siswa   

X2 
 
 

X3 

 
 

X6 
 

X10

0.754 
 
 

0.672 
 
 

0.588 
 

0.569 

Kemauan dan  
pemahaman siswa  

3 
 
 

Ketepatan waktu dalam 
menyelesaikan tugas  
 
Keseriusan dalam proses 
pembelajaran  

X12 
 
 

X4 
 

0.710 
 
 

0.707 
 

Kedisiplinan dan 
minat 
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Minat mengikuti pelajaran  X1 0.628 
4 
 
 

Usaha untuk menambah materi 
belajar 

X7 
 
 

0.792 
 Usaha untuk 

menambah materi 
belajar  

5 
 
 

Kemampuan untuk 
mengerjakan tugas dari guru 
 
Motivasi mempelajari materi  

X9 
 
 

X8 

0.796 
 
 

0.648 

Kemampuan dan 
motivasi siswa  

 
Berdasarkan hasil analisis faktor di atas, menunjukkan faktor-

faktor  intern yang mempengaruhi keberhasilan belajar Mata Diklat 

Service engine dan Komponen-komponennya pada siswa kelas 2 TMO 

SMK Texmaco Semarang terbagi dalam 5 sub variabel faktor yaitu 1). 

Cara belajar dan penguasaan materi, 2). Kemauan  dan pemahaman siswa, 

3). Kedisiplinan dan minat, 4). Usaha untuk menambah materi belajar, 5). 

Motivasi dan kemampuan siswa. 

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang 

pada Mata Diklat Service engine dan Komponen-komponennya dapat 

dilihat pada  lampiran Total Varians Explained. Dari  tabel tersebut 

diperoleh nilai yang menunjukkan kontribusi masing-masing faktor yaitu 

1). Cara belajar dan penguasaan materi oleh siswa memberikan kontribusi 

sebesar 27.670%,        2). Kemauan dan pemahaman siswa memberikan 

kontribusi sebesar 39.357%, 3). Kedisiplinan dan minat memberikan 

kontribusi sebesar 49.559%,            4). Usaha untuk menambah materi 

belajar memberikan kontribusi sebesar 58.554%, 5). Motivasi dan 

kemampuan siswa memberikan kontribusi sebesar 67.307%. 
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 Pada masing-masing variabel faktor tersebut dapat dijabarkan 

pada uraian dibawah ini yang mengindikasikan persebaran jawaban 

responden pada masing-masing kelompok faktor. 

1). Cara  belajar dan penguasaan materi  

Sub variabel Proses belajar mengajar dan dukungan sarana 

prasarana terdiri dari 4 faktor yaitu cara belajar dan kemampuan siswa 

untuk menguasai materi 

Tabel  4.2 
Cara belajar siswa  

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  6 8.82 
2 Setuju  31 45.59 
3 Kurang setuju  29 42.65 
4 Tidak setuju 1 1.47 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Mencermati tabel diatas bahwa 31 orang responden atau 

sekitar 45.59% menyatakan dalam setiap harinya mereka mempelajari 

apa yang telah guru ajarkan kepada mereka sedangkan 29 responden 

atau 42.65% responden menyatakan tidak setiap hari dalam 

mempelajari apa  yang telah diajarkan oleh guru.  

Tabel  4.3 
Menguasaan  materi oleh siswa  

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  1 1.47 
2 Setuju  17 25.00 
3 Kurang setuju  42 61.76 
4 Tidak setuju 7 10.29 
 Jumlah 67 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 
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Dari data diatas dapat dilihat sebanyak 42 responden atau 

sekitar 61.76% menyatakan kurang menguasai mata diklat service 

engine dan komponen-komponenya. Sedangkan 17 orang responden 

menyatakan mengusai mata diklat service engine dan komponen-

komponennya. 

2). Kemauan dan pemahaman siswa  

Sub variabel  kemauan dan pemahaman siswa terdiri dari 4 

faktor yaitu  faktor mempelajari kembali keterangan guru, keaktifan 

dalam pembelajaran, waktu untuk belajar dan pemahaman siswa. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskriptif persentase berikut 

ini. 

Tabel 4. 4 
Mempelajari kembali keterangan dari guru 

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  19 27.94 
2 Setuju  47 69.12 
3 Kurang setuju  1 1.47 
4 Tidak setuju 0 0.00 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa sebanyak  47 siswa atau dari 

69.12% responden dan 19 siswa atau 27.94% responden berusaha 

mempelajari kembali keterangan yang diberikan oleh guru, sedangkan 

yang lainnya hanya 1 responden yang menyatakan yang kurang mau 
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berusaha dalam mempelajari kembali keterangan dari guru dalam 

memberikan pelajaran dari awal sampai akhir pelajaran. 

Tabel  4.5 
Keaktifan dalam pembelajaran 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  12 17.65 
2 Setuju  41 60.29 
3 Kurang setuju  14 20.59 
4 Tidak setuju 0 0.00 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa sekitar 41 orang responden 

atau 60.29% menyatakan aktif bertanya dalam proses pembelajaran 

berlangsung, sedangkan sekitar 14 responden atau sekitar 20.59% 

responden menyatakan kurang aktif bertanya dalam setiap proses 

belajar mengajar berlangsung.  

Tabel 4. 6 
Waktu untuk belajar 

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  3 4.41 
2 Setuju  45 66.18 
3 Kurang setuju  18 26.47 
4 Tidak setuju 1 1.47 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa 45 responden  atau 66.18% 

dan 3 responden atau 4.41% responden menyatakan menyisihkan 

waktu untuk mempelajari materi mata diklat service engine dan 

komponen-komponennya dalam setiap harinya, sedangkan sekitar 18 
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orang responden atau 26.47% menyatakan jarang menyisihkan 

waktunya untuk mempelajari mata diklat service engine dan 

komponen-komponenya dalam setipa harinya.  

Tabel  4.7 
Pemahaman siswa  

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  12 17.65 
2 Setuju  43 63.24 
3 Kurang setuju  9 13.24 
4 Tidak setuju 3 4.41 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel diatas dapat diketahui 43 orang responden atau 

sekitar 63.24% orang responden menyatakan mata diklat service 

engine dan komponen-komponenya merupakan mata diklat yang sulit 

untuk dipelajari dan dipahami, sedangkan 9 orang responden 

menyatakan bahwa mata diklat service engine dan komponen-

komponenya merupakan mata diklat yang mudah untuk dipelajari dan 

dipahami.  

3). Kedisiplinan dan minat  

Sub variabel  kedisiplinan dan minat terdiri atas 3 faktor yaitu 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, keseriusan dalam proses 

belajar mengajar, dan minat mengikuti pelajaran. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada deskriptif persentase berikut ini.  
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Tabel  4. 8 
Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas 

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  4 5.88 
2 Setuju  36 52.94 
3 Kurang setuju  26 38.24 
4 Tidak setuju 1 1.47 
 Jumlah 67 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 36 orang responden atau 

sekitar 52.94% selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru, sedangkan 26 orang responden atau 38.24% responden 

menyatakan tidak selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Tabel  4.9 

Keseriusan dalam mengikuti pelajaran 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  24 35.29 
2 Setuju  42 61.76 
3 Kurang setuju  1 1.47 
4 Tidak setuju 0 0.00 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa hampir semua responden 

menyatakan keseriusannya dalam mengikuti proses belajar mengajar 

mata diklat service engine dan komponen-komponennya baik dalam 

kegiatan belajar di kelas maupun belajar di ruang praktek. Adapun 

yang lainya hanya terlihat 1 orang responden yang tidak  serius dalam 

mengikuti proses belajar mengajar mata diklat service engine dan 

komponen-komponennya.  



47 

 

Tabel  4.10 
Minat belajar siswa 

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  50 73.53 
2 Setuju  17 25.00 
3 Kurang setuju  0 0.00 
4 Tidak setuju 0 0.00 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua responden 

memiliki minat yang besar dalam mempelajari mata diklat service 

engine dan komponen-komponennya.  

4). Usaha untuk menambah materi belajar 

Sub variabel usaha untuk menambah materi belajar  terdiri 

atas 1 faktor yaitu faktor  usaha untuk menambah materi belajar. 

Tabel  4.11 

Usaha untuk menambah materi belajar 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  16 23.53 
2 Setuju  45 66.18 
3 Kurang setuju  6 8.82 
4 Tidak setuju 0 0.00 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di/atas dapat dilihat bahwa 45 orang responden atau 

sekitar 66.18% responden menyatakan berusaha menambah 

pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai mata diklat service 

engine dan komponen-komponennya dari berbagai media, sedangkan 

hanya 6 orang responden yang tidak mau berusaha menambah 
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pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai mata diklat service 

engine dan komponen-komponennya dari berbagai media.  

5). Kemampuan dan motivasi siswa  

Sub variabel  kemampuan dan motivasi siswa terdiri atas 2 

faktor yaitu  kemampuan untuk mengerjakan tugas dari guru dan 

motivasi mempelajari materi. .Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

deskriptif persentase berikut ini.  

Tabel  4.12 

 Kemampuan untuk mengerjakan tugas dari guru 
 

NO Keterangan 
Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat setuju  3 4.41 
2 Setuju  16 23.53 
3 Kurang setuju  45 66.18 
4 Tidak setuju 3 4.41 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Mencermati tabel diatas bahwa sebanyak 45 orang responden 

atau 66.18% menyatakan mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru, sedangkan sejumlah 16 orang 

responden  yaitu sekitar 23.53% menyatakan tidak pernah mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.  

Tabel  4.13 
Motivasi mempelajari materi 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  30 44.12 
2 Setuju  37 54.41 
3 Kurang setuju  0 0.00 
4 Tidak setuju 0 0.00 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 
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Dari tabel di atas tampak bahwa semua responden menyatakan 

termotivasi untuk mempelajari materi mata diklat service engine dan 

komponen-komponenya.  

b. Analisis pada faktor eksternal  

1). KMO (Kaiser—Meyer—Olkin), yaitu merupakan suatu indeks 

yang dipergunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Nilai 

dengan rentang 0,3–1,0 menunjukkan bahwa analisis faktor sudah 

tepat, sedangkan apabila nilainya kurang dari 0,3 analisis faktornya  

dikatakan tidak tepat. Dari tabel KMO (Kaiser—Meyer—Olkin) 

diperoleh nilai sebesar 0,690 dan lebih besar dari 0,30 sehingga 

dapat dikatakan bahwa hasil analisis data sudah tepat dan dapat 

digunakan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. 

2). Communalities, merupakan jumlah varian yang disumbangkan oleh 

suatu variabel dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis. 

Nampak bahwa semua faktor nilainya lebih besar dari 0,30 

sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang bersangkutan 

cukup efektif. 

3). Anti Image Correlation,  semua faktor nilainya lebih besar dari 

0,30 sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang 

bersangkutan cukup efektif. 

4). Rotated Component Matrix, terdapat semua faktor nilainya lebih 

besar dari 0,30 sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang 

bersangkutan cukup efektif. 

5). Total Variance Explained dapat diketahui bahwa nilai eigenvalue 

yang lebih besar dari 1,00 berjumlah 17  (tujuh belas) buah 

sehingga dalam hal ini akan terdapat 17 komponen yang akan 

dibentuk oleh faktor-faktor yang akan dimasukkan ke dalam model 

untuk membentuk variabel. 
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Tabel 4. 14 

Hasil Analisis Faktor Ekstern  

No Nama Indikator Item Muatan 
Faktor Nama Faktor 

1 

 

Lab dan media pembelajaran  
 
Buku-buku penunjang belajar  
 
Kelengkapan sarana prasarana 
pendukung kegiatan belajar 
 
Kondisi ruang belajar 

X22 
 

X21 

 
X20 

 
 

X19

0.840 
 

0.837 
 

0.818 
 
 

0.813 

Sarana prasana 
belajar  

2 
 

Kesesuaian materi  
 
Keefektifan pembelajaran  
 
Pelaksanaan pembelajaran  
 
Perhatian guru  
 
Waktu  
 
Kejelasan dalam menerangkan 
materi 

X17 
 

X16 

 
X15 

 
X14 

 
X18 

 
X13 

0.798 
 

0.763 
 

0.704 
 

0.600 
 

0.537 
 

0.439 

Guru dan 
pelaksanaan 
pembelajaran   

3 
 
 

Kelengkapan fasililitas belajar 
di rumah  
 
Kemampuan orang tua  

X26 
 
 

X25

0.858 
 
 

0.788 

Kelengkapan 
fasilitas dan 
kemampuan orang 
tua  

4 
 
 

Kecukupan kebutuhan siswa  
 
Kondisi lingkungan sosial  
 
Dukungan tempat belajar 

X27 

 
X29 

 
X28

0.832 
 

0.476 
 

0.467 

Kecukupan 
kebutuhan siswa dan 
lingkungan sosial  

5 
 
 

Perhatian orang tua pada 
aktivitas belajar  
 
Pantauan orang tua  

X24 
 
 

X23

0.801 
 
 

0.682 

Perhatian dan 
pantauan orang tua  

 

Berdasarkan hasil analisis faktor di atas, menunjukkan faktor-

faktor  ekstern yang mpengaruhi keberhasilan belajar Mata Diklat Service 

engine dan Komponen-komponennya pada siswa kelas 2 TMO SMK 

Texmaco Semarang terbagi dalam 5 sub variabel faktor yaitu 1). Sarana 
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prasana belajar, 2). Guru dan pelaksanaan pembelajaran, 3). Kelengkapan 

fasilitas dan kemampuan orang tua, 4). Pemenuhan kebutuhan dan 

lingkungan sosial, 5). Perhatian dan pantauan orang tua  

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang 

pada Mata Diklat Service engine dan Komponen-komponennya dapat 

dilihat pada  lampiran Total Varians Explained  yang diperoleh pada 

analisis tahap 4. Dari  tabel tersebut diperoleh nilai yang menunjukkan 

kontribusi masing-masing faktor yaitu : 1). Sarana prasana belajar 

memberikan kontribusi sebesar 24.245%, 2). Guru dan pelaksanaan 

pembelajaran memberikan kontribusi sebesar 43.163%, 3). Kelengkapan 

fasilitas dan kemampuan orang tua memberikan kontribusi sebesar 

52.983%, 4). Pemenuhan kebutuhan dan lingkungan sosial memberikan 

kontribusi sebesar 60.491%, 5). Perhatian dan pantauan orang tua 

memberikan kontribusi sebesar 67.019%.  

Pada masing-masing variabel faktor tersebut dapat dijabarkan pada 

uraian dibawah ini yang mengindikasikan persebaran jawaban responden 

pada masing-masing kelompok faktor. 

1). Sarana prasana belajar 

Sub variabel sarana prasarana belajar terdiri atas 4 faktor yaitu 

lab dan media pembelajaran, buku-buku penunjang belajar, 

kelengkapan sarana prasarana pendukung kegiatan belajar dan kondisi 

ruang belajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskriptif 

persentase berikut ini.  
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Tabel  4.15 
Lab dan media pembelajaran  

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  5 7.35 
2 Setuju  17 25.00 
3 Kurang setuju  38 55.88 
4 Tidak setuju 7 10.29 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa sekitar 38 orang responden 

atau sekitar 55.88% responden menyatakan bahwa kelengkapan 

laboratorium dan media pembelajaran yang tersedia masih kurang 

lengkap, sedangkan 17 orang responden atau 25.00% responden 

menyatakan bahwa laboratorium dan media pembelajaran yang 

disediakan sudah lengkap sehingga makin membantu siswa dalam 

memperlancar kegiatan belajarnya.  

Tabel  4.16 
Buku-buku penunjang belajar  

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  7 10.29 
2 Setuju  21 30.88 
3 Kurang setuju  34 50.00 
4 Tidak setuju 5 7.35 
 Jumlah 67 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa sebanyak 34 responden atau 

50.00% menyatakan bahwa buku-buku literatur penunjang kegiatan 

belajar yang tersedia di perpustakaan masih kurang lengkap, sehingga 

perlu ditambah lagi agar lebih memabantu siswa dalam memahami 
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materi yang diajarkan oleh guru. Sedangkan sebanyak 21 orang 

responden atau sekitar 30.88% menyatakan buku-buku literatur 

penunjang kegiatan  belajar mengajar sudah lengkap sehingga dapat 

membantu siswa untuk mendapatkan literatur yang menambah 

wawasan keilmuan mereka.  

Tabel  4.17 
Kelengkapan sarana prasarana pendukung kegiatan belajar 

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  4 5.88 
2 Setuju  8 11.76 
3 Kurang setuju  50 73.53 
4 Tidak setuju 5 7.35 
 Jumlah 67 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa sebanyak 50 orang responden 

atau sekitar 73.53% responden menyatakan bahwa kelengkapan sarana 

prarana pendukung kegiatan belajar baik didalam ruang belajar teori 

maupun ruang praktek masih kurang, sedangkan sebanyak 8 orang 

responden atau sekitar 11.76% menyatakan bahwa kelengkapan sarana 

dan prasarana pendukung dalam ruang teori maupun ruang praktik 

sudah lengkap. 

Tabel  4.18 
Kondisi Ruang Belajar  

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  5 7.35 
2 Setuju  14 20.59 
3 Kurang setuju  33 48.53 
4 Tidak setuju 15 22.06 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 
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Dari tabel di atas tampak bahwa sekitar 33 orang responden 

atau sekitar 48.53% responden menyatakan bahwa kondisi ruang 

belajar yang ada masih kurang kondusif dan kurang nyaman 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan sekitar 14 

orang responden atau 20.59% responden menyatakan bahwa ruang 

belajar yang disediakan, kondisinya nyaman dan kondusif digunakan 

untuk kegiatan  belajar mengajar.  

2). Guru dan pelaksanaan pembelajaran 

Sub variabel  guru dan pelaksanaan pembelajaran terdiri atas 6 

faktor yaitu  faktor kesesuaian materi, keefektifan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, perhatian guru, waktu, dan kejelasan dalam 

menerangkan materi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

deskriptif persentase berikut ini. 

Tabel 4. 19 
Kesesuaian Materi Teori dan Materi Praktek  

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  25 36.76 
2 Setuju  36 52.94 
3 Kurang setuju  6 8.82 
4 Tidak setuju 0 0.00 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa sebanyak 36 siswa atau 

52.94% menyatakan bahwa antara materi teori yang diajarkan oleh 

guru sangat sesuai dengan materi praktek sehingga memudahkan para 

siswa dalam melaksanakan kegiatan praktik. Sedangkan sebanyak 6 
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orang responden menyatakan bahwa materi teori dengan materi 

praktik yang diajarkan oleh guru kurang sesuai. 

Tabel  4.20 
Keefektifan proses belajar mengajar 

NO Keterangan 
Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat setuju  9 13.24 
2 Setuju  33 48.53 
3 Kurang setuju  22 32.35 
4 Tidak setuju 3 4.41 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa sekitar 33 orang responden 

atau 48.53% responden menyatakan bahwa proses belajar mata diklat 

service engine dan komponen-komponennya berlangsung efektif 

sedangkan sekitar 3 responden atau sekitar 4.41% responden 

menyatakan bahwa proses belajar mata diklat service engine dan 

komponen-komponennya tidak efektif.  

Tabel 4. 21 
Pelaksanaan Pembelajaran  

 

NO Keterangan 
Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat setuju  29 42.65 
2 Setuju  33 48.53 
3 Kurang setuju  5 7.35 
4 Tidak setuju 0 0.00 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa 33 siswa atau 48.53% dan 29 

responden atau 42.6% responden menyatakan bahwa guru berusaha 
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untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

diberikan misalnya dengan memberikan tes atau dengan media yang 

lainnya, sedangkan sekitar 5 orang responden atau 7.35% menyatakan 

bahwa jarang memberikan tes untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang diberikan. 

Tabel  4.22 
Perhatian Guru Kepada Siswa  

 

NO Keterangan 
Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat setuju  31 45.59 
2 Setuju  34 50.00 
3 Kurang setuju  2 2.94 
4 Tidak setuju 0 0.00 
 Jumlah 67 100 

 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel diatas dapat diketahui  bahwa hampir secara 

keseluruhan responden menyatakan guru selalu memberikan bantuan 

kepada siswa apabila siswa mengalami kesulitan baik dalam menerima 

penjelasan dari materi yang diberikan atau pada saat melaksanakan 

praktik. Sedangkan hanya 2 orang responden menyatakan bahwa guru 

masih kurang memperhatikan atau memberikan bantuan pada siswa 

apabila siswa mengalami kesulitan dalam menerima penjelasan, 

karena penjelasan ini sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam memahami apa yang diuraikan oleh guru.  
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Tabel  4.23 
Waktu  

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  14 20.59 
2 Setuju  34 50.00 
3 Kurang setuju  16 23.53 
4 Tidak setuju 3 4.41 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel diatas dapat diketahui  terdapat 34 orang responden 

menyatakan waktu yang tersedia untuk proses belajar mengajar mata 

diklat service engine dan komponen-komponenya sudah cukup. 

Sedangkan sejumlah 16 orang responden menyatakan waktu yang 

tersedia untuk proses belajar mengajar mata diklat service engine dan 

komponen-komponenya masih kurang.  

Tabel  4.24 
Kejelasan dalam menerangkan materi  

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  9 13.24 
2 Setuju  41 60.29 
3 Kurang setuju  17 25.00 
4 Tidak setuju 0 0.00 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel diatas dapat diketahui  terdapat 41 orang responden 

menyatakan guru mata diklat service engine dan komponen-

komponennya dalam menerangkan materi dapat diterima dengan jelas 

oleh siswa sedangkan sejumlah 17 orang responden menyatakan guru 

dalam menerangkan materi yang diajarkan masih kurang jelas diterima 

oleh siswa.  
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3). Kelengkapan fasilitas dan kemampuan orang tua  

Sub variabel  kelengkapan fasilitas dan kemampuan orang tua 

terdiri atas 2 faktor yaitu kelengkapan fasilitas belajar di rumah dan 

kemampuan orang tua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

deskriptif persentase berikut ini.  

Tabel  4. 25 
Kelengkapan fasilitas belajar di rumah 

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  1 1.47 
2 Setuju  25 36.76 
3 Kurang setuju  34 50.00 
4 Tidak setuju 7 10.29 
 Jumlah 67 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel diatas dapat dilihat ada 34 orang responden atau 

sekitar 50.00% responden menyatakan fasilitas yang diberikan orang 

tua masih kurang lengkap. Sedangkan sejumlah 25 orang responden 

atau sekitar 36.76% menyatakan fasilitas belajar yang disediakan 

orang tua di rumah sudah lengkap sehingga makin memperlancar 

aktivitas belajar siswa.  

Tabel  4.26 
Kemampuan orang tua  

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  9 13.24 
2 Setuju  37 54.41 
3 Kurang setuju  17 25.00 
4 Tidak setuju 4 5.88 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 
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Dari tabel di atas dapat diketahui, sejumlah 37 orang 

responden atau sekitar 54.41% menyatakan orang tua siswa mampu 

dalam menyediakan  fasilitas penunjang belajar di rumah. Sedangkan 

sekita 17 orang responden atau 25.00% responden menyatakan orang 

tua siswa masih kurang mampu dalam menyediakan fasilitas 

penunjang kegiatan belajar di rumah.  

4). Kecukupan kebutuhan siswa  dan lingkungan sosial  

Sub variabel pemenuhan kebutuhan dan lingkungan sosial 

terdiri atas 3 faktor yaitu faktor  Kecukupan kebutuhan siswa, kondisi 

lingkungan sosial dan dukungan tempat belajar.  Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada deskriptif persentase berikut ini.  

Tabel  4.27 

Kecukupan kebutuhan siswa  

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  23 33.82 
2 Setuju  33 48.53 
3 Kurang setuju  6 8.82 
4 Tidak setuju 5 7.35 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa menyatakan orang tua sudah mencukupi semua kebutuhan siswa 

baik dari segi kebutuhan uang saku maupun kebutuhan yang lainnya. 

Sedangkan hanya sebagian kecil yang menyatakan kebutuhan yang 

mereka perlukan masih belum tercukupi. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan para siswa akan lebih mendorong mereka untuk lebih giat 

dan merasa tenang dalam belajarnya.  
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Tabel  4.28 

Kondisi lingkungan sosial   

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%)

1 Sangat setuju 10 14.71 
2 Setuju  29 42.65 
3 Kurang setuju 21 30.88 
4 Tidak setuju 7 10.29 

Jumlah 67 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sejumlah 29 orang 

responden atau 42.65% responden menyatakan kondisi lingkungan 

sosial sangat mendukung kegiatan belajar siswa sehingga makin 

membantu kenyamanan dan ketenangan  siswa dalam belajar. 

Sedangkan 21 orang responden menyatakan kondisi lingkungan sosial 

masih kurang mendukung dalam kegiatan belajar mereka.  

Tabel  4.29 
Dukungan Tempat Belajar  

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%)

1 Sangat setuju 14 20.59 
2 Setuju  34 50.00 
3 Kurang setuju 16 23.53 
4 Tidak setuju 3 4.41 

Jumlah 67 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa sebanyak 34 responden atau 

50.00 % dan 14 responden atau  20.59% menyatakan bahwa tempat 

belajar yang dimiliki sangat mendukung kenyamanan ketika belajar, 

sedangan sebanyak 16 responden atau 23.53 % dan 3 orang responden 

menyatakan tempat belajar yang ada di rumah kurang mendukung 

untuk digunakan dalam belajar.  
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5). Perhatian dan pantuan orang tua   

Sub variabel  perhatian dan pantauan orang tua terdiri atas 2 

faktor yaitu  perhatian orang tua pada aktivitas belajar dan pantauan 

orang tua pada aktivitas belajar siswa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada deskriptif persentase berikut ini.  

Tabel  4.30 
Perhatian orang tua pada aktivitas belajar siswa  

 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  11 16.18 
2 Setuju  35 51.47 
3 Kurang setuju  19 27.94 
4 Tidak setuju 2 2.94 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 

Dari tabel di atas tampak bahwa sebanyak 35 responden atau 

51.47% menyatakan orang tua mereka membantu apabila mereka 

mengalami kesulitan dalam belajarnya. Sedangkan hanya 19 orang 

responden dan 2 orang responden yang menyatakan orang tua mereka 

kurang atau bahkan tidak pernah membantu apabila mereka 

mengalami kesulitan dalam belajarnya.  

Tabel  4.31 

 Pantauan orang tua dalam aktivitas belajar siswa 
 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju  19 27.94 
2 Setuju  38 55.88 
3 Kurang setuju  9 13.24 
4 Tidak setuju 1 1.47 
 Jumlah 67 100 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2009 
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Mencermati tabel diatas bahwa sebanyak 38 responden atau 

55.88% menyatakan bahwa orang tua selalu memperhatikan dan 

memantau belajar, sedangkan sejumlah 8 orang responden atau sekitar 

13.24% menyatakan orang tua siswa kurang memperhatikan dan 

kurang memantau belajar siswa dan hanya 1 orang responden yang 

menyatakan orang tua tidak pernah memperhatikan belajar siswa. 

 

D. Pembahasan  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 variabel faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar Siswa Kelas 2 TMO SMK Texmaco 

Semarang pada Mata Diklat Service engine dan Komponen-komponenya yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern. Adapun pembahasan pada masing masing 

faktor dijalaskan sebagai berikut :   

1. Faktor Intern  

Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

yang mempengaruhi keberhasilan siswa kelas 2 TMO SMK Texmaco 

Semarang pada Mata Diklat Service engine  dan komponen-komponennya 

yang terdiri dari beberapa sub faktor yaitu:  

a. Faktor cara belajar dan penguasaan materi oleh siswa  

Cara siswa belajar merupakan teknik-teknik belajar yang 

digunakan siswa dalam belajar yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan siswa. Termasuk diantaranya adalah bagaimana siswa 

membaca, mencatat, membuat ringkasan, latihan soal, menghafal, 
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berdiskusi, mengatur waktu dan tempat belajar, dan lain sebagainya. 

Cara belajar yang salah menyebabkan hasil belajar tidak efektif.  

b. Kemauan dan  pemahaman siswa  

Adanya usaha yang positif dari siswa untuk mempelajari kembali 

hal-hal yang telah disampaikan, secara signfikan akan berpengaruh 

pada hasil belajar siswa. Untuk itu diperlukan pengelolaan kegiatan 

pembelajaran yang  lebih menekankan pada kreativitas siswa, dan 

memperhatikan kemajuan siswa untuk menguasai konsep-konsep 

dengan memperhatikan kemampuan alamiah siswa yang dilakukan 

untuk mengukur dan mengamati kegiatan dan kemajuan siswa.  

Keefektifan suatu proses belajar mengajar dapat dilihat dari 

komunikasi guru dalam penyajian materi pembelajaran, efektifitas 

proses pembelajaran yang dilakukan sangat direkomendasikan bagi 

guru, strategi komunikasi yang baik dilakukan agar proses 

pembelajaran dapat terselenggara dengan efektif dan efisien, dan ini 

dapat terwujud apabila adanya sinergi yang baik antara guru sebagai 

fasilitator belajar dan siswa sebagai subjek belajar. 

c. Faktor kedisiplinan dan minat  

Kedisiplinan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan 

keniscahyaan, tidak hanya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan guru, kedisiplinan juga diperlukan dalam melaksanakan dan 

menyimpulkan materi yang diberikan guru sehingga mengarah pada 

tujuan pembelajaran yang dikehendaki dalam suasana yang kondusif 

dan menyenangkan. 
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Minat memegang peranan penting terhadap hasil belajar, karena 

bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, 

siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya 

tarik baginya. Siswa segan untuk belajar, siswa tidak lagi memperoleh 

kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat 

siswa, lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat berperan 

sebagai motivating force atau kekuatan yang akan mendorong siswa 

untuk belajar. Siswa yang berminat terhadap suatu pelajaran akan terus 

tekun untuk belajar, dia akan terus mendorong untuk belajar dan selalu 

berusaha untuk mencapai hasil yang memuaskan. Siswa yang mampu 

mengembangkan minatnya dan mampu mengerahkan segala daya dan 

upaya untuk menguasai mata pelajaran tertentu, niscaya ia akan 

memperoleh prestasi belajar memuaskan. 

d. Faktor usaha untuk menambah materi belajar  

 Bahan-bahan materi pelajaran penunjang kegitan belajar yang 

tersedia di berbagai media baik cetak ataupun elektronik akan 

memperkaya khasanah keilmuwan dan mengasah kemampuan mereka 

untuk dapat memahami dan lebih aktif dalam belajar baik di sekolah 

maupun di luar sekolah agar  tidak tertinggal baik dalam segi 

pengetahuan maupun informasi.  

e. Faktor kemampuan dan motivasi siswa 

Kemampuan besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. 

Dalam   situasi   yang   sama,   siswa   yang   mempunyai   tingkat 
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kemampuan yang   tinggi   akan   lebih   berhasil   dari pada   yang 

mempunyai kemampuan yang rendah. Kemampuannya dalam 

memahami apa yang disampaikan guru dan menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan guru sangat berperan besar dalam keberhasilan 

siswa. 

Motivasi belajar merupakan suatu daya penggerak atau 

pendorong yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu 

pekerjaan yaitu belajar. Seseorang yang belajar dengan motivasi kuat 

akan melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-

sungguh, penuh semangat. Sebaliknya, belajar dengan motivasi yang 

lemah akan menyebabkan sikap malas bahkan tidak mau mengerjakan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. Dengan adanya 

motivasi yang tumbuh kuat dalam diri seseorang akan menjadi modal 

penggerak utama. Siswa sebagai subyek belajar dalam proses 

pembelajaran selama itu pula membutuhkan motivasi belajar guna 

keberhasilan proses pembelajarannya.  

 

2. Faktor Ekstern  

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal luar siswa yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang 

pada Mata Diklat Service engine  dan komponen-komponennya yang 

terdiri dari beberapa sub faktor yaitu:  

a. Faktor sarana dan prasarana belajar  
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Sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar sangat 

berpengaruh dalam proses belajar mengajar baik yang bersifat teoritis 

maupun yang bersifat praktik. Keadaan sarana pendukung yang 

lengkap dan terawat akan memudahkan siswa untuk melaksanakan apa 

yang menjadi target dalam pelaksanaan pembelajaran dan sebagai arti 

strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah 

yang terangkum dalam strategi dan tujuan aktivitas pembelajaran. 

Sekolah harus mempunyai ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, 

ruang praktik yang nyaman yang bisa mengakomodasi semua 

kebutuhan siswa.  

Laboratorium dan penggunaan media pendidikan dalam kegiatan 

pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terjadi 

karena dengan penggunaan media tersebut, pesan yang disampaikan 

oleh pendidik dapat lebih mudah dimengerti atau dipahami oleh 

peserta didik, 

Komponen lain yang tak kalah penting dalam suatu proses 

belajar mengajar adalah adanya bahan bacaan berupa bahan pustaka 

terutama buku-buku tentang otomotif yang mampu mengembangkan 

materi yang di pelajari pada waktu berlangsung proses pembelajaran 

baik pembelajaran teori di dalam kelas ataupun saat praktek. 

Perpustakaan sekolah merupakan suatu unit kerja yang merupakan 

bagian integral dari lembaga pendidikan sekolah yang berupa tempat 

koleksi bahan pustaka. Perpustakaan yang dikelola secara sistematis 
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berdampak positif bagi siswa dan guru sebagai sumber penelitian, 

membantu perencanaan pendidikan, menyediakan sajian yang baik 

perkembangan pribadi peserta didik, mendorong hasrat belajar, 

memudahkan cara mengajar dan memenuhi kebutuhan peserta didik 

dalam mencari informasi sendiri. Selain itu perpustakaan berfungsi 

sebagai sebagai sarana pendidikan yang bersifat tehnis edukatif, 

bersama-sama dengan unsur-unsur pendidikan lainya ikut menentukan 

terjadinya proses pendidikan dengan memberikan pelayanan informasi 

untuk menunjang program belajar dan mengajar sekolah baik dalam 

usaha pendalaman dan penghayatan pengetahuan, penguasaan 

ketrampilan maupun penyerapan dan pengembangan nilai hidup siswa.  

Kondisi kelas yang  kondusif dan nyaman merupakan salah satu 

unsur penunjang balajar yang efektif dan menjadi lingkungan belajar 

yang nantinya berpengaruh terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. 

Letak kelas harus dipehatikan dan diperhitungkan dari kemungkinan-

kemungkinan yang dapat menghambat proses belajar mengajar. Secara 

ideal di harapkan ruang belajar itu memenuhi persyaratan yang mampu 

menunjang kegiatan belajar, dengan mempertimbangkan hal-hal 

seperti bentuk dan ukuran kelas yang ideal yang disesuaikan dengan 

rancangan pengembangan instruksional yang  sangat efektif untuk 

belajar dan mengajar, memiliki penerangan yang cukup sehingga 

seseorang akan dapat membaca dengan kapasitas yang lebih besar dan 
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kelelahan mata yang lebih kecil apabila memanfaatkan penerangan 

alamiah, dan ventilasi peredaran udara didalam ruangan tempat belajar. 

b. Faktor guru dan pelaksanaan pembelajaran  

Sebagai tenaga profesional, seorang guru dituntut mampu 

mengelola kelas yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi 

belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pengajaran. Kesesuaian 

materi teori yang diajarkan harus sesuai dengan praktek yang 

dilakukan oleh siswa sehingga tercipta tumbuhkembangnya motivasi 

belajar untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dan pengelolaan 

kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses 

belajar mengajar yang efektif. 

Keefektifan suatu proses belajar mengajar dapat dilihat dari 

komunikasi guru dalam penyajian materi pembelajaran, efektifitas 

proses pembelajaran yang dilakukan sangat direkomendasikan bagi 

guru, strategi komunikasi yang baik dilakukan agar proses 

pembelajaran dapat terselenggara dengan efektif dan efisien, dan ini 

dapat terwujud apabila adanya sinergi yang baik antara guru sebagai 

fasilitator belajar dan siswa sebagai subjek belajar.  

Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung dari baik 

tidaknya program pendidikan yang dirancang. Bervariasi potensi yang 

tersedia melahirkan metode pendidikan yang berlainan untuk setiap 

sekolah. Guru merupakan komponen pembimbing dalam terjadinya 

pengalaman belajar. Guru bukan satu-satunya sumber informasi, 
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perhatian guru kepada siswa ketika siswa menghadapi kesulitan dalam 

proses belajarnya akan memberikan peluang bagi siswa agar dapat 

memperoleh pengetahuan atau ketrampilan sendiri melalui usaha 

mandiri siswa sehingga dapat mengembangkan motivasi dari dalam 

dirinya, dan dapat mengembangkan pengalaman untuk membuat suatu 

karya.   

c. Faktor kelengkapan fasilitas dan kemampuan orang tua 

Dukungan kelengkapan fasilitas belajar siswa di rumah secara 

signifikan mempengaruhi proses belajar siswa. Sarana pendukung 

yang lengkap akan memacu motivasi dan minat siswa untuk 

memanfaatkan fasilitas yang ada semaksimal mungkin sehingga proses 

belajar mengajar akan berlangsung dengan baik.  

Adapun kemampuan orang tua dalam menyediakan fasilitas 

penunjang kegiatan belajar siswa di rumah memiliki hubungan sinergis 

dengan hasil belajar siswa. Keadaan ekonomi orang tua yang mapan 

akan memberi arti lebih dalam hubungannya dengan belajar siswa. 

Apabila kebutuhan yang diperlukan siswa tercukupi, secara tidak 

langsung siswa akan belajar dengan tenang.  

d. Faktor kecukupan kebutuhan siswa dan lingkungan sosial 

Dukungan ketercukupan kebutuhan siswa secara signifikan 

mempengaruhi proses belajar siswa. Kebutuhan yang lengkap akan 

memacu motivasi dan minat siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang 
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ada semaksimal mungkin sehingga proses belajar mengajar akan 

berlangsung dengan baik.  

Faktor lingkungan sosial dan tempat belajar siswa di rumah yang 

kondusif dan tenang, didukung dengan tersedianya fasilitas belajar 

yang memadai sangat membantu dan mempermudah belajar siswa. 

Tempat belajar yang baik adalah merupakan tempat tersendiri, yang 

tenang, dan dalam ruangan jangan sampai ada hal-hal yang dapat 

menganggu perhatian. Dengan ruang belajar yang memenuhi 

persyaratan anak akan betah di dalam ruangan. 

e. Perhatian dan pantauan orang tua 

Peranan orang tua dalam keluarga sangat menentukan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa, mengingat sebagian besar waktu 

dalam keseharian anak adalah bersama keluarga. Orang tua dituntut 

untuk dapat menciptakan suasana rumah yang nyaman, harmonis, dan 

terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anaknya.  

Pengaruh hubungan yang akrab antara orang tua dan anak juga 

mempengaruhi kemauan belajar anak. Hubungan yang akrab ini 

berpangaruh besar terhadap prestasi belajar anak dengan memberikan 

kepedulian, perhatian dan pemantauan terhadap aktivitas belajarnya., 

mendampingi dan memberikan bantuan apabila mereka mengalami 

kesulitan dalam belajar merupakan usaha nyata untuk dapat ikut 

menyukseskan pendidikan anak. 
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BABV 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada 

bagian sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sabagai berikut: 

1. Dari hasil analisis faktor intern yang mempengaruhi keberhasilan siswa 

kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang pada Mata Diklat Service engine 

dan Komponen-komponennya didapat  5 faktor yaitu:  

a. Cara belajar dan penguasaan materi oleh siswa memberikan kontribusi 

sebesar 27.670% 

b. Kemauan dan pemahaman siswa memberikan kontribusi sebesar 

39.357% 

c. Kedisiplinan dan minat memberikan kontribusi sebesar 49.559% 

d. Usaha untuk menambah materi belajar memberikan kontribusi sebesar 

58.554% 

e. Motivasi dan kemampuan siswa memberikan kontribusi sebesar 

67.307%. 

2. Dari hasil analisis faktor ekstern yang mempengaruhi keberhasilan siswa 

kelas 2 TMO SMK Texmaco Semarang pada Mata Diklat Service engine 

dan Komponen-komponennya didapat  5 faktor yaitu:  

a. Sarana prasana belajar memberikan kontribusi sebesar 24.245% 

b. Guru dan pelaksanaan pembelajaran memberikan kontribusi sebesar 

43.163% 
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c. Kelengkapan fasilitas dan kemampuan orang tua memberikan 

kontribusi sebesar 52.983% 

d. Pemenuhan kebutuhan dan lingkungan sosial memberikan kontribusi 

sebesar 60.491% 

e. Perhatian dan pantauan orang tua memberikan kontribusi sebesar 

67.019%. 

 

B. Saran-saran 

Semakin banyak pengulangan dalam tiap analisis faktor yang 

dilakukan dengan menggugurkan faktor yang tidak memenuhi kriteria, maka 

akan semakin tinggi pula nilai kontribusi masing-masing faktor dengan 

didapatkan faktor yang lebih sedikit. Pencapaian keberhasilan siswa akan 

optimal apabila didukung dengan adanya sinergi positif antara siswa (faktor 

intern) sebagai subyek belajar  dengan komponen sekolah, orang tua, dan 

lingkungan sosial (faktor eksternal).  
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Factor Analysis 
 

 
 

Communalities

1.000 .785
1.000 .715
1.000 .593
1.000 .651
1.000 .690
1.000 .635
1.000 .749
1.000 .761
1.000 .756
1.000 .582
1.000 .542
1.000 .618

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

KMO and Bartlett's Test

.667

157.993
66

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy. 

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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Anti-image Matrices

.642 -.023 -.114 -.147 -.200 -.082 .170 .105 .028 .099 -.087 -.154
-.023 .759 -.148 -.056 .128 -.105 -.085 -.016 .024 -.180 .050 -.113
-.114 -.148 .734 -.050 -.003 -.146 -.109 -.048 -.003 -.051 .068 .036
-.147 -.056 -.050 .682 -.032 .009 -.022 -.227 .069 .080 .004 -.127
-.200 .128 -.003 -.032 .571 -.035 -.226 -.026 -.072 -.182 -.104 .019
-.082 -.105 -.146 .009 -.035 .651 -.103 .040 -.195 -.113 -.102 .162
.170 -.085 -.109 -.022 -.226 -.103 .627 -.113 .163 .148 -.057 -.139
.105 -.016 -.048 -.227 -.026 .040 -.113 .666 -.224 .035 -.063 .012
.028 .024 -.003 .069 -.072 -.195 .163 -.224 .658 -.028 -.046 -.186
.099 -.180 -.051 .080 -.182 -.113 .148 .035 -.028 .770 -.017 -.083

-.087 .050 .068 .004 -.104 -.102 -.057 -.063 -.046 -.017 .760 -.097
-.154 -.113 .036 -.127 .019 .162 -.139 .012 -.186 -.083 -.097 .660
.606a -.033 -.166 -.223 -.330 -.127 .269 .160 .043 .141 -.125 -.237

-.033 .657a -.199 -.078 .194 -.150 -.123 -.023 .034 -.235 .066 -.160
-.166 -.199 .783a -.070 -.005 -.211 -.161 -.069 -.004 -.068 .091 .052
-.223 -.078 -.070 .732a -.051 .013 -.034 -.337 .103 .111 .006 -.190
-.330 .194 -.005 -.051 .690a -.057 -.377 -.043 -.118 -.274 -.157 .030
-.127 -.150 -.211 .013 -.057 .688a -.161 .061 -.298 -.159 -.145 .247
.269 -.123 -.161 -.034 -.377 -.161 .548a -.174 .254 .212 -.082 -.216
.160 -.023 -.069 -.337 -.043 .061 -.174 .667 a -.338 .049 -.088 .018
.043 .034 -.004 .103 -.118 -.298 .254 -.338 .604a -.040 -.066 -.282
.141 -.235 -.068 .111 -.274 -.159 .212 .049 -.040 .553a -.023 -.117

-.125 .066 .091 .006 -.157 -.145 -.082 -.088 -.066 -.023 .842a -.138
-.237 -.160 .052 -.190 .030 .247 -.216 .018 -.282 -.117 -.138 .663a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
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Total Variance Explained

3.320 27.670 27.670 3.320 27.670 27.670 1.832 15.263 15.263
1.402 11.687 39.357 1.402 11.687 39.357 1.800 15.002 30.265
1.224 10.202 49.559 1.224 10.202 49.559 1.668 13.900 44.165
1.079 8.996 58.554 1.079 8.996 58.554 1.396 11.630 55.795
1.050 8.753 67.307 1.050 8.753 67.307 1.381 11.512 67.307
.880 7.329 74.636
.703 5.862 80.499
.634 5.280 85.778
.552 4.597 90.376
.475 3.956 94.332
.383 3.188 97.521
.298 2.479 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Rotated Component Matrixa

.771 .136 .152 .220 .074

.663 -.047 .169 .088 .252
-.239 .754 .282 .074 .062
.134 .672 .156 .301 -.092
.467 .588 -.164 .087 .193
.225 .569 -.107 -.356 .263
.152 .087 .710 -.010 .287
.053 .058 .707 .368 .096
.528 .148 .628 -.205 -.219
.288 .189 .049 .792 -.027
.256 .146 .122 -.143 .796
.016 .014 .240 .533 .648

5
11
2
3
6
10
12
4
1
7
9
8

1 2 3 4 5
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 16 iterations.a. 
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Factor Analysis 
 

 
 

KMO and Bartlett's Test

.667

157.993
66

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Communalities

1.000 .785
1.000 .715
1.000 .593
1.000 .651
1.000 .690
1.000 .635
1.000 .749
1.000 .761
1.000 .756
1.000 .582
1.000 .542
1.000 .618

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Anti-image Matrices

.642 -.023 -.114 -.147 -.200 -.082 .170 .105 .028 .099 -.087 -.154
-.023 .759 -.148 -.056 .128 -.105 -.085 -.016 .024 -.180 .050 -.113
-.114 -.148 .734 -.050 -.003 -.146 -.109 -.048 -.003 -.051 .068 .036
-.147 -.056 -.050 .682 -.032 .009 -.022 -.227 .069 .080 .004 -.127
-.200 .128 -.003 -.032 .571 -.035 -.226 -.026 -.072 -.182 -.104 .019
-.082 -.105 -.146 .009 -.035 .651 -.103 .040 -.195 -.113 -.102 .162
.170 -.085 -.109 -.022 -.226 -.103 .627 -.113 .163 .148 -.057 -.139
.105 -.016 -.048 -.227 -.026 .040 -.113 .666 -.224 .035 -.063 .012
.028 .024 -.003 .069 -.072 -.195 .163 -.224 .658 -.028 -.046 -.186
.099 -.180 -.051 .080 -.182 -.113 .148 .035 -.028 .770 -.017 -.083

-.087 .050 .068 .004 -.104 -.102 -.057 -.063 -.046 -.017 .760 -.097
-.154 -.113 .036 -.127 .019 .162 -.139 .012 -.186 -.083 -.097 .660
.606a -.033 -.166 -.223 -.330 -.127 .269 .160 .043 .141 -.125 -.237

-.033 .657a -.199 -.078 .194 -.150 -.123 -.023 .034 -.235 .066 -.160
-.166 -.199 .783a -.070 -.005 -.211 -.161 -.069 -.004 -.068 .091 .052
-.223 -.078 -.070 .732a -.051 .013 -.034 -.337 .103 .111 .006 -.190
-.330 .194 -.005 -.051 .690a -.057 -.377 -.043 -.118 -.274 -.157 .030
-.127 -.150 -.211 .013 -.057 .688a -.161 .061 -.298 -.159 -.145 .247
.269 -.123 -.161 -.034 -.377 -.161 .548a -.174 .254 .212 -.082 -.216
.160 -.023 -.069 -.337 -.043 .061 -.174 .667 a -.338 .049 -.088 .018
.043 .034 -.004 .103 -.118 -.298 .254 -.338 .604a -.040 -.066 -.282
.141 -.235 -.068 .111 -.274 -.159 .212 .049 -.040 .553a -.023 -.117

-.125 .066 .091 .006 -.157 -.145 -.082 -.088 -.066 -.023 .842a -.138
-.237 -.160 .052 -.190 .030 .247 -.216 .018 -.282 -.117 -.138 .663a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
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Total Variance Explained

3.320 27.670 27.670 3.320 27.670 27.670 1.832 15.263 15.263
1.402 11.687 39.357 1.402 11.687 39.357 1.800 15.002 30.265
1.224 10.202 49.559 1.224 10.202 49.559 1.668 13.900 44.165
1.079 8.996 58.554 1.079 8.996 58.554 1.396 11.630 55.795
1.050 8.753 67.307 1.050 8.753 67.307 1.381 11.512 67.307
.880 7.329 74.636
.703 5.862 80.499
.634 5.280 85.778
.552 4.597 90.376
.475 3.956 94.332
.383 3.188 97.521
.298 2.479 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.



82 

 

 
 

Rotated Component Matrixa

.771 .136 .152 .220 .074

.663 -.047 .169 .088 .252
-.239 .754 .282 .074 .062
.134 .672 .156 .301 -.092
.467 .588 -.164 .087 .193
.225 .569 -.107 -.356 .263
.152 .087 .710 -.010 .287
.053 .058 .707 .368 .096
.528 .148 .628 -.205 -.219
.288 .189 .049 .792 -.027
.256 .146 .122 -.143 .796
.016 .014 .240 .533 .648

5
11
2
3
6
10
12
4
1
7
9
8

1 2 3 4 5
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 16 iterations.a. 


