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ABSTRAK 
 

Susanto, Joko. 2010. Pengaruh Hasil Belajar Praktik Terhadap Keberhasilan Siswa 
XII Bidang Keahlian Teknik bangunan Program Keahlian Teknik Perkayuan SMK 
Negeri Magelang Tahun Ajaran 2009/2010. Skripsi. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar Praktik, Keberhasilan Praktik Kerja Industri. 
 

Pelajaran praktek adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa 
kelas XII, bidang keahlian teknik bangunan program keahlian teknik perkayuan di 
SMK N 1 Magelang dengan teori-teori yang telah disediakan oleh sekolah. 
Permasalahan dalam peneltian ini adalah: Apakah ada pengaruh hasil belajar praktik 
terhadap keberhasilan praktik kerja industri dan seberapa besar pengaruh hasil belajar 
praktik terhadap keberhasilan praktik kerja industri. Tujuan diadakannya penelitian 
ini adalah: menelusuri dan mendeskripsikan pengaruh dan mengetahui seberapa besar 
pengaruh hasil belajar praktik terhadap keberhasilan praktik kerja industri. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII bidang keahlian teknik 
bangunan program keahlian teknik perkayuan SMK Negeri 1 Magelang tahun ajaran 
2009/2010 sebanyak 67 siswa. Sedangkan sampel yang diambil adalah 56 siswa. 
Variabel yang diteliti ada dua yaitu hasil belajar praktik sebagai variabel bebas (X) 
dan keberhasilan praktik kerja industri sebagai variabel terikat (Y). Pengambilan data 
diambil dengan teknik kuesioner dan dokumentasi. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang sifatnya eksploratif. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa melaksanakan 
praktik kerja industri dengan baik. Dari 57 responden yang diteliti, sebanyak 13 siswa 
(22,81%) mampu melaksanakan praktik kerja industri dengan sangat baik dan masuk 
dalam kriteria sangat tinggi, 33 siswa (57,89%) masuk dalam kriteria tinggi,11 siswa 
(19,30%) masuk dalam kriteria rendah. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan 
regresi Ŷ = 64,005 + 0,183X yang diuji keberartiannya menggunakan  uji F dan 
diperoleh F hitung  sebesar 44,01 > F tabel  sebesar 4,016, yang berarti bahwa Ha 
diterima atau dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar 
praktik terhadap keberhasilan praktik kerja industri  siswa kelas XII bidang keahlian 
teknik bangunan program keahlian teknik perkayuan SMK Negeri 1 Magelang tahun 
ajaran 2009/2010. Besarnya pengaruh hasil belajar praktik terhadap keberhasilan 
praktik kerja industri siswa kelas XII bidang keahlian teknik bangunan program 
keahlian teknik perkayuan SMK Negeri 1 Magelang tahun ajaran 2009/2010 yaitu 
0,44 artinya bahwa perubahan hasil praktik kerja industri pada siswa sebesar 0,44 
karena adanya kegiatan belajar praktik yang dilaksanakan di sekolah. 

Jadi mengingat hasil belajar praktik berpengaruh nyata terhadap keberhasilan 
praktik kerja industri maka saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian yaitu: 
Perlu ditingkatkanya kegiatan praktik siswa selama disekolah dengan cara 
memberikan jam pelajaran yang cukup serta pembinaan dan bimbingan dari guru 
mata pelajaran yang kompeten. 


