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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).  




