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Kata Kunci : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor intern dan 
faktor ekstern mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas X dalam program 
keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Yayasan Pembinaan Pembangunan 
Masyarakat (YPPM) Boja. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X program 
keahlian Administrasi Perkantoran dengan jumlah siswa 71 orang, penelitian ini 
disebut penelitian populasi. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel 
bebas yaitu faktor intern (X1) dan faktor ekstern (X2) serta variabel terikat yaitu 
prestasi belajar (Y). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
kuesioner (angket) dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis 
deskriptif persentase. 

Hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa variabel faktor 
intern termasuk kategori tinggi dengan persentase 73,04% memiliki indikator 
yang meliputi faktor jasmaniah (73,86%) kategori tinggi, faktor psikologis 
(72,98%) kategori tinggi, dan faktor kelelahan (72,18%) kategori tinggi. 
Sedangkan variabel faktor ekstern termasuk kategori tinggi degan persentase 
71,63% memiliki indikator yang meliputi faktor keluarga (71,64%) kategori 
tinggi, faktor sekolah (71,56%) kategori tinggi, dan faktor masyarakat (71,92%) 
kategori tinggi. 

Simpulan bahwa faktor intern mempengaruhi prestasi belajar dalam kategori 
tinggi yang meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 
Sedangkan faktor ekstern mempengaruhi prestasi belajar yang meliputi faktor 
keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Saran yang dapat diberikan 
dalam penelitian ini adalah pada faktor intern yang mempunyai pengaruh paling 
kecil pada indikator faktor kelelahan sehingga siswa diharapkan lebih pintar lagi 
dalam mengatur waktu untuk belajar dan waktu untuk istirahat agar waktu belajar 
dan waktu istirahat berjalan dengan seimbang supaya tidak terjadi kelelahan 
dalam proses belajar. Pada faktor ekstern yang memiliki pengaruh paling kecil 
pada indikator faktor sekolah sehingga sekolah diharapkan lebih memberikan 
kelengkapan dalam proses belajar mengajar seperti menyediakan buku-buku yang 
menunjang dalam kegiatan belajar mengajar, menyediakan alat-alat praktik yang 
lebih lengkap agar siswa lebih tertarik pada pelajaran dan dapat meningkatkan 
prestasi belajar yang optimal. 
 


