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SARI 

 
Umam, Nova Chotibul, 2010, Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Dan 
Fasilitas belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Mengelola 
Kearsipan Pada Siswa Kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran SMK 
Tamansiswa Kudus. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. Nanik Suryani, M.Pd, 
pebimbing II. Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, kompetensi pedagogik guru, fasilitas belajar 
 

Kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam proses pembelajaran guru 
mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kemampuan siswa. Salah 
satu kompetensi utama guru adalah kompetensi pedagogik. dimana kompetensi 
pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses 
pembelajaran peserta didik. Selain kompetensi pedagogik yang mempengaruhi 
hasil belajar siswa adalah fasilitas belajar. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh kompetensi pedagogik guru dan 
fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran mengelola kearsipan siswa 
kelas XI di SMK Tamansiswa Kudusbaik secara persial mupun simultan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganaliasis besarnya pengaruh kompetensi 
pedagogik guru dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran 
mengelola kearsipan siswa kelas XI di SMK Tamansiswa Kudus secara parsial 
dan simultan. 

Dalam penelitian ini menggunakan populasi karena respondennya terdiri 
kurang dari 100 yaitu 88 siswa. Variabel dalam penelitian ini adalah dua variabel 
bebas yaitu kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar kemudian satu 
variabel terikat yaitu hasil belajar siswa Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket dan dokumentasi, teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif 
dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukakan secara parsial kompetensi pedagogik guru 
mempengaruhi hasi belajar dilihatbdari perhitungan linier berganda didapat nilai 
koefisien (b1) = 0,941 sedangkan fasilitas belajar dapat nilai koefisien (b2) = 
0,746. Secara simultan dikatakan bahwa terdapat  pengaruh yang siginifikan pada 
kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar. besarnya 
pengaruh adalah 60,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. 

Simpulan bahwa kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar 
mempengaruhi hasil siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran pada mata 
pelajaran mengelola kearsipan di SMK Tamansiswa Kudus baik secara simultan 
maupun parsial.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Mutu pendidikan yang baik antara lain dapat dilihat dari proses belajar 

mengajar yang terjadi serta hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Tujuan 

pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar siswa mengalami 

perkembangan dan peningkatan. Adapun yang dimaksud dengan hasil belajar 

adalah hasil dari usaha belajar yang dilaksanakan siswa. Dalam Pendidikan formal 

selalu diikuti pengukuran dan penilaian, demikian juga dengan hasil belajar dapat 

diketahui kedudukan siswa yang cepat, sedang atau lambat dalam menerima 

materi pelajaran. Tri Anni (2006: 5) mengatakan “Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku, baik itu kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh seorang 

siswa setelah mengalami aktifitas belajar“. 

“Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh dua  faktor, yaitu dari 

dalam diri siswa (internal) maupun dari luar diri siswa (eksternal). Faktor internal 

meliputi faktor jasmani, faktor psikologi sedangkan faktor eksternal meliputi 

faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat” (Tri Anni, 2006: 13). Dalam 

lingkungan sekolah yang paling perperan adalah seorang guru, dimana  secara 

esensial kedudukan guru disini adalah sebagai pengajar “transfer of knowlage”  

yaitu memberikan mengetahuan terhadap anak didiknya, tidak hanya sebagai 

pengajar seorang guru juga berperan sebagai pendidik “transfer of values” untuk 
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itu pendidik dituntut untuk menyediakan kondisi belajar untuk peserta didik guna 

mencapai kemampuan-kemampuan tertentu yang harus di pelajari oleh siswa, 

dalam hal ini adalah kompetensi sebagai tenaga pendidik sebagai seorang guru. 

Dalam jurnal nasional mengatakan bahwa “Para guru diberikan tanggunga jawab 

yang lebih untuk peningkatan pengajaran dan kreatifitas didalam kelas” (http//: 

Jurnal pendidikan.net). 

“Tinggi rendahnya hasil belajar dipandang dari lingkungan sekolah diduga 

dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik” 

(Asmani, 2009: 65). Kompetensi pedagogik guru dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, karena didalam kompetensi pedagogik guru seorang guru dituntut 

memiliki kemampuan dalam mengelola kelas, dimana guru harus mampu 

mengelola kelas mulai dari memahami karakter peserta didik, menguasai teori 

belajar, mampu mengoperasikan teknologi informasi sampai pada memberi 

evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa.  Inti dari kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola kelas, apabila dalam proses 

pembelajaran pengelolaan kelasnya sudah tersusun rapi mulai dari persiapan 

dalam pembelajaran sampai dengan  evaluasi, maka siswa dalam memperoleh 

informasi akan maksimal.  

Selain kompetensi pedagogik guru, fasilitas belajar juga menjadi  faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Jurnal nasional 

mengatakan bahwa “Guru menggunakan alat bantu dan berbagai cara dalam 

membangkitkan semangat belajar, termasuk menggunakan lingkungan sebagai 
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sumber belajar” (http://unikharynizar.multiply.com/journal). Hal ini menunjukkan 

bahwa fasilitas belajar dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk 

membantu siswa dalam belajar. 

  Bafadal, (2004: 8) mengatakan “Fasilitas belajar adalah segala sesuatu 

yang memudahkan peserta didik dalam menerima pelajaran  baik itu  secara 

langsung maupun tidak langsung”.  Dengan adanya fasilitas yang memadai maka 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih kepada siswa, termasuk dalam penyediaan fasilitas setiap  

mata pelajaran.  

Mata pelajaran mengelola kearsipan merupakan salah satu mata pelajaran di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan administrasi perkantoran. Mata 

pelajaran tersebut membahas tentang pengelolaan arsip, dimana peranan arsip 

sangat dibutuhkan dalam instansi kantor manapun. Selain itu arsip dijadikan 

sebagai pusat informasi yang akan dapat membantu mengingatkan seseorang 

mengenahi suatu naskah, dan dapat juga dipergunakan oleh pimpinan dalam 

mengambil keputusan. Untuk itu  mata pelajaran mengelola kearsipan pada 

jurusan administrasi perkantoran merupakan mata pelajaran yang penting dan 

harus dikuasai oleh siswa jurusan administrasi perkantoran.  

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut dibutuhkannya fasilitas 

seperti ketersediaan ruang belajar yang sesuai dengan daya tampung siswa, buku-

buku pendukung yang relevan dan kelengkapan fasilitas khusus yang meliputi 

filling kabinet, lemari, buku agenda, kartu kendali. 
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Berdasarkan observasi awal menunjukkan hasil belajar yang diperoleh  

siswa jurusan administrasi perkantoran kelas XI pada mata pelajaran mengelola 

kearsipan masih belum optimal. Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

ditetapkan pada mata pelajaran mengeloala kearsipan yaitu 72,00. Data yang ada 

menunjukkan siswa yang belum mencapai nilai KKM terdapat 35 siswa atau 

sekitar 39,77% yang terdiri dari siswa kelas administrasi perkantoran 1 terdapat 6 

siswa yang belum tuntas  dan kelas administrasi perkantoran 2 terdapat 29 siswa 

yang belum tuntas, data tersebut diambil dari jumlah populasi dari dua kelas 

sebanyak 88 siswa.  

 Menurut pengamatan dan data yang ada secara umum fasilitas belajar yang 

menunjang pembelajaran mata pelajaran mengelola kearsipan di SMK 

Tamansiswa Kudus sudah cukup memadai, dari sarana umum sudah tersedianya 

ruang belajar/kelas yang cukup untuk menampung siswa hingga 46 orang, 

penerangan yang cukup dengan 4 lampu untuk ruang laboratorium dan 2 lampu 

untuk ruang kelas, untuk  laboratorium/ruang praktik kearsipan di SMK 

Tamansiswa belum tersedia karena keterbatasan tempat, setiap mengadakan 

praktek siswa SMK Tamansiswa menggunakan ruangan yang lain, namun untuk 

alat-alat penunjang proses pembelajaran mengelola kearsipan sudah cukup 

tersedia seperti filling kabinet, map, guide, stepler, kartu kendali dan kertas 

pinjam arsip. 

Selain memiliki fasilitas belajar yang cukup memadai, SMK Tamansiswa 

Kudus juga memiliki guru-guru yang berkompeten dan mempunyai keahlian 

sesuai bidangnya masing-masing. Sebagai guru, kemampuan mereka dalam 
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kegiatan belajar mengajar sudah cukup bagus. Peraturan dari SISDIKNAS 

mengatakan bahwa “setidaknya seorang guru mempunyai empat kompetensi 

utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi pribadi, dan 

kompetensi  professional” Namun  pemahaman dan penerapan tentang kompetensi 

tersebut masih  belum maksimal terlebih lagi kompetensi  pedagogik guru disini, 

para guru pada umumnya yang masih belum melaksanakan kompetensi tersebut 

secara utuh. Berdasarkan informasi dari  sebagian siswa seperti memanfaatkan 

teknologi komunikasi dalam pembelajaran dan lain-lain.  

Terdapat beberapa jurnal internasional yang membahas tentang masalah ini 

terkait dengan hasil belajar siswa, diantaranya jurnal tersebut mengatakan sebagai 

berikut: 

It is important to distinguish which of the knowledge, skills and attitudes 
that beginning teachers need, can be learned in a teacher education 
program. Those that cannot be learned in the program must already be 
possessed by applicants prior to entry into the teacher education program. 
In addition, there may be characteristics of applicants that, while not 
directly necessary for beginning teachers, are nonetheless necessary for the 
pre-service teacher to be able to benefit from the preparation program. 
Figure 1 illustrates this complex relationship among what beginning 
teachers need, the preparation a program can provide, and admission 
criteria for a consecutive teacher education program. The focus of such a 
program is providing instruction and practice to build pedagogical 
knowledge and skills, with a lesser focus on content knowledge. Casey, 
(2005). 
 
Jurnal Catherine E. Casey & Ruth A. Childs mengatakan bahwa dalam 

program pendidikan, terdapat hubungan yang komplek didalam  seorang guru 

harus mempunyai keterampilan awal sebagai guru seperti keterampilan 

kompetensi pedagogik, pengetahuan. Didalam sebuah program pendidikan guru 
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sangat penting mengetahui dan membedakan antara pengetahuan, keterampilan 

dan sikap awal seorang guru. 

A pedagogically competent teacher communicates the objectives of the 
course to students, is aware of alternative instructional methods or 
strategies, and selects methods of instruction that, according to2 research 
evidence (including personal or self-reflective research), are effective in 
helping students to achieve the course objectives. Matthews, J.R. (1991).   

 

Jurnal tersebut  menjelaskan kompetensi pedagogik guru yang didalamnya 

meliputi strategi  metode pembelajaran terbukti efektif dalam membantu siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Majid Konting (1998) “Knowledge of General Pedago)'Effective teachers, 

they said, comprehend broad principles and strategies of classroom management 

(50.0% of all respondents)”. Dalam jurnal Majid Konting, dijelaskan bahwa 50% 

dari keseluruhan responden mengatakan ada pengaruh antara Pengetahuan tentang 

pedagogik umum efektif guru dan hasil belajar. 

 ” Eight of nine studies found a significant relationship between the thermal 

environment  of a classroom and student achievement and behavior”.  Ed Young: 

(2003) dalam jurnalnya  mengatakan “bahwa terdapat korelasi antara fasilitas dan 

hasil belajar. Delapan dari sembilan studi menemukan hubungan yang signifikan 

antara lingkungan internal dari ruang kelas dan hasil belajar siswa dan perilaku”. 

Mark Schneider ( 2002)  “Those involved in school planning and design see 

this asan opportunity to enhance academic outcomes by creatingbetter learning 

environments.”  Dalam jurnal Mark Schneider  mengatakan “perencanaan desain 

sekolah dapat meningkatkan  hasil belajar yang lebih baik”. 
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Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti  tentang kompetensi 

pedagogik guru dan fasilitas belajar yang berada di SMK Tamansiswa dengan 

judul ”Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Dan Fasilitas belajar Terhadap 

Hasil Belajar Mata Pelajaran Mengelola Kearsipan Siswa Kelas XI Jurusan 

Administrasi Perkantoran Di SMK Tamansiswa Kudus”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

1. Kompetensi pedagogik guru di SMK Tamansiswa sudah dapat dikatakan 

baik, hal tersebut ditujukkan dengan persiapan-persiapan yang dilakukan 

seperti menyiapkan rencana pembelajaran, menyiapkan bahan pelajaran, 

mampu menggunakan tegnologi informasi yang digunakan untuk 

kepentingan pembelajaran.  

2. Fasilitas yang disediakan oleh SMK Tamansiswa guna menunjang 

pembelajaran baik sarana maupun prasarana sudah cukup memadahi, 

adapun fasilitas untuk mata pelajaran mengelola kearsipan juga sudah 

tersedia diantaranya seperti Filling cabinet, almari, buku agenda stepler, 

perforator. 

3. Idealnya dalam sebuah pembelajaran jika kompetensi pedagogik guru dan 

fasilitas belajar  sudah memadahi  maka hasil belajar akan optimal, namun 

yang terjadi dilapangan tidak demikian, hasil belajar para siswa masih 

banyak yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Hal 

ini didasarkan atas rekapan nilai ulangan tengah semester yang diterima oleh 

peneliti dari pihak guru pengajar. 
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1.3 Rumusan Masalah  

Dari identifikaksi masalah di atas penelitian ini akan dibahas tentang 

beberapa masalah diantaranya: 

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar 

mata pelajaran mengelola kearsipan siswa kelas XI di SMK Tamansiswa 

Kudus? 

2. Seberapa besar pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran mengelola kearsipan siswa kelas XI di SMK Tamansiswa Kudus? 

3. Seberapa besar pengaruh kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran mengelola kearsipan siswa kelas XI di 

SMK Tamansiswa Kudus? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh kompetensi pedagogik guru 

terhadap hasil belajar mata pelajaran mengelola kearsipan siswa kelas XI di 

SMK Tamansiswa Kudus. 

2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar mata pelajaran mengelola kearsipan siswa kelas XI di SMK 

Tamansiswa Kudus. 

3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh kompetensi guru dan fasilitas 

belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran mengelola kearsipan siswa 

kelas XI di SMK Tamansiswa Kudus. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

tehadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang 

pendidikan dalam meningkatkan kompetensi para guru  pengajar dan 

menyediakan fasilitas yang lebih maksimal untuk memperorah output 

dalam hal ini siswa  dengan sumber daya manusia yang berkualitas. 

b. Bagi penulis lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

pengembangan penelitian berikutnya dengan variabel yang berbeda. 

2. Kegunaan praktis 

a. Dapat menjadi masukan  bagi para pengajar di SMK Tamansiswa 

Kudus tentang pentingnya kompetensi pedagogik dalam diri seorang 

guru pendidik. 

b. Menambah pemahaman kepada peneliti tentang kompetensi pedagogik 

guru dan fasilitas belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar tentang Hasil Belajar  

Dalam proses pendidikan yang dilakukan di sekolah, kegiatan belajar 

mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Dapat dikatakan berhasil dan 

tidaknya suatu pencapaian tujuan pendidikan, tergantung bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh sebagian siswa sebagai peserta didik. 

“Belajar merupakan  suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya” (Slameto, 

2010: 2 ). Sementara pendapat lain mengatakan  “Belajar merupakan proses 

penting bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala Sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan” (Tri Anni, 2004: 2). Dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan perilaku manusia yang diperoleh dari hasil 

pemikiran atau yang dikerjakan oleh seseorang melalui berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang diperoleh setelah 

mengalami proses belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang telah dipelajari oleh pembelajar, yang menjadi tujuan 

dari pembelajaran adalah pendiskripsian tentang perubahan perilaku yang 

diinginkan atau gambaran produk yang menunjukkan bahwa pembelajaran 

tersebut sudah terjadi. Tujuan pembelajaran merupakan bentuk harapan yang 
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dikomunikasikan melalui pertanyaan dengan cara menggambarkan perubahan 

yang diinginkan pada diri pembelajar setelah menyelesaikan pengalaman belajar. 

Hasil belajar mata pelajaran mengelola kearsipan merupakan hasil 

perubahan perilaku berupa pengetahuan yang siswa dapatkan setelah proses 

pembelajaran  dan keterampilan mengelola kearsipan yang siswa peroleh. 

 

2.2 Indikator Keberhasilan 

Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dikatakan 

berhasil adalah hal–hal sebagai berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

yang tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/ intruksional khusus 

(TIK) telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

Namun yang lebih sering digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam 

pembelajaran adalah daya serap siswa. Untuk mengukur dan mengevaluasi  daya 

serap atau tingkat keberhasilan belajar tersebut dapat dilakukan melalui test 

belajar.  

Menurut Djamarah (2006: 106), Tes tersebut digolongkan kedalam jenis 

penilaian sebagai berikut:  

1. Tes Formatif 
Tes formatif merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui satu 
atau beberapa pokok bahasan tertentu dalam salah satu mata pelajaran. 
Tujuan dari tes formatif ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 
daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini 
dipergunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu 
dalam waktu tertentu. 
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2. Tes Subsumatif 

Tes subsumatif meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah 
diajarkan sebelumnya dalam waktu tertentu. Tujuan dari tes subsumatif 
ini adalah adalah untuk mengetahui tingkat daya serap siswa yang 
dilanjutkan dengan melakukan perbaikan untuk meningkatkan proses 
belajar mengajar  dan hasil belajar siswa dan kemudian diperhitungkan 
dalam penentuan nilai raport. 

3. Tes Sumatif 
Tes sumatif ini  digunakan untuk mengukur daya  serap siswa terhadap 
bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, 
satu atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan 
tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode  belajar 
tertentu. Hasil dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, 
menyusun peringkat atau sebagai ukuran mutu sekolah. 

 

Mengutip dari Tri Anni (2006: 7), bahwa “Bloom mengusulkan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik”. Dari ketiga ranah tersebut, yang  lebih utama digunakan  oleh guru 

dalam mengetahui hasil belajar siswa lebih banyak menggunakan ranah kognitif 

dan psikomotorik karena SMK merupakan sekolah yang bertujuan mencetak 

manusia yang siap masuk dalam dunia kerja.  Ranah kognitif mencakup kategori 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge) 
Pengetahuan adalah sebagai perilaku, mengingat atau mengenali 
informasi (materi pelajaran) yang telah dipelajari sebelumnya. 
Pengetahuan disini meliputi pengingatan kembali  tantangan materi yang 
telah disampaikan. Pada ranah kognitif pengetahuan merupakan tingkat 
hasil belajar yang paling randah. 

2. Pemahaman (comprehension) 
Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari 
meteri pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan penerjemahan meteri 
pembelajaran yang diterima oleh pembelajar sesuai dengan pemahaman 
yang ditangkap.  
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3. Penerapan (application) 
Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi 
pembelajaran yang telah dipelajari dalam dalam situasi baru dan 
kongkrit. Hal ini mencakup penerapan seperti aturan, metode, konsep, 
prinsip-prinsip, dan teori. Hasil belajar pada bidang ini memerlukan 
tingkat pemahaman yang tinggi.   

4. Analisis (analysis) 
Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material kadalam 
bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hal ini 
mencakup idenfikasi bagian-bagian, analisis hubungan antara bagian, 
mengenali prinsip-prinsip pengorganisasian. Pada tingkatan ini 
memerlukan pamahaman isi bentuk struktural materi pembelajaran yang 
telah dipelajari. 

5. Sintesis (shintesys) 
Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan dalam rangka 
membentuk struktur baru. Hasil belajar ini menekankan pada perilaku 
kreatif, dengan panekanan dasar pada struktur atau pola-pola baru. 

6. Panilaian  
Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 
materi pembelajaran untuk tujuan tertentu. Keputusan ini didasarkan 
pada kriteria tertentu.  
 

Sedangkkan ranah psikomotorik menurut Elizabeth Simpson dalam Tri 

Anni (2006: 10) yaitu: 

1. Persepsi (perception)  
Berkaitan dengan organ penginderaan untuk memperoleh petunjukyang 
memandu kegiatan motorik. 

2. Kesiapan (set) 
Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu.  

3. Gerakan terbimbing (guided response) 
Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal didalam belajar 
keterampilan.  

4. Gerakan terbiasa (mechanism) 
Gerakan terbiasa berkaitan dengan kegiatan unjuk kerja yang telah 
dipelajari. 

5. Gerakan kompleks (complex overt response) 
Gerakan yang berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari tindakan 
motorik yang mencakup pola kegiatan kompleks.  

6. Penyesuaian (adaptation) 
Berkaitan dengan keterampilan yang dikembangakan sehingga siswa 
dapat memodifikasi pola-pola gerakan.  

7. Kreatifitas (originality) 
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Mengacu pada pencipataan pola-pola gerakan baru untuk disesuiakan 
dengan sirtuasi tertentu. 
 

Selanjutnya adalah ranah afektif, Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan 

dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, 

minat, sikap, dan nilai. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah 

kognitif, karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah: Menerima 

(memperhatikan), Merespon,  Menghargai, Mengorganisasi, dan Karakteristik 

suatu nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam 

berbagai tingkah laku. Seperti: perhatiannnya terhadap mata pelajaran, 

kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran. Zaifbio (2009) mengatakan  

ranah afektif yang dapat diukur dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Receiving atau attending (menerima atua memperhatikan), adalah 
kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang 
datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. 

2. Responding (menanggapi) mengandung arti “adanya partisipasi aktif”. 
Menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan 
membuat reaksi terhadapnya salah satu cara. 

3. Valuing (menilai=menghargai). Menilai atau menghargai artinya mem-
berikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau 
obyek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan 
membawa kerugian atau penyesalan. 

4. Characterization by evalue or calue complex (karakterisasi dengan  suatu 
nilai atau komplek nilai), yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah 
dimiliki oleh seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 
lakunya. 

 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Setiap guru pasti mengiginkan pencapaian keberhasilan proses belajar 

mengajar. Namun pencapaian tersebut tidak hanya ditentukan dari satu faktor saja 

melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar tersebut. 
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Menurut Slameto (2010: 54), “Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

banyak jenisnya, namun dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern”. 

Faktor intern yang dibicarakan ini dibagi menjdi tiga faktor, yaitu: faktor 

jasmaniah (yang terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (yang 

terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat motif, kematangan, kesiapan), dan 

faktor kelelahan terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan rohani). 

Faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap hasil belajar, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: faktor keluarga meliputi cara orang tua 

mendidik, relasi antar keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan, faktor sekolah meliputi 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah standart pelajaran diatas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah. Terahir adalah  faktor masyarakat 

meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat.   

Sedangkan menurut Djamarah (2006: 109), yang mempengaruhi terhadap 

hasil belajar adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan  

Tujuan adalah pedoman sekaligus sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan 

belajar mengajar. Sedikit banyaknya perumusan tujuan akan mempengaruhi 

kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Kerena sebagai pedoman 
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sekaligus sasaran yang akan dicapai dalam setiap kali kegiatan belajar mengajar, 

maka guru selalu diwajibkan merumuskan tujuan pembelajarannya. 

2. Guru  

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan 

kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam 

bidang peofesinya. Dengan keilmuan yang dimiliki, guru dapat menjadikan anak 

didik menjadi orang yang cerdas. Maka seorang guru benar-benar dituntut 

kompetensinya dalam melaksanakan proses pembelajaran, latar belakang 

pendidikan dan pengalaman mengajar adalah dua aspek yang mempengaruhi 

kompetensi seorang guru dalam dibidang pendidikan dan pengajaran. Guru yang 

bukan berlatar belakang pendidikan keguruan dan di tambahkan tidak 

berpengalaman  mengajar, akan banyak menemukan masalah dikelas, dan 

sebaliknya seorang guru yang sudah berbekal dengan latar belakang pendidikan 

keguruan dan pengalaman akan mudah mengatasi permasalahan yang terjadi 

dikelas. 

3. Anak didik 

Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang kesekolah dan 

mengikuti pembelajaran yang terjadi di sekolah. Anak didik yang dalam jumlah 

banyak tersebut dengan latar belakang sosial, masyarakat yang berbeda dan 

tentunya  membawa karakteristik yang bermacam-macam. Disinilah tugas seorang 

guru dalam mengetahui karakteristik seorang anak didik. Karena perbedaan anak 

didik pada aspek biologis, intelektual dan psikologis ini mempengaruhi kegiatan 

belajar mengajar. 
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4. Kegiatan pengajaran 

Pola kegiatan pembelajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan 

anak didik dengan bahan sebagai perantara. Guru yang mengajar anak didik yang 

belajar. Strategi penggunaan metode mengajar amat menentukan kualitas hasil 

belajar mengajar. 

5. Bahan dan alat evaluasi 

Bahan dan alat evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat didalam 

kurikulum yang sudah dipelajari oleh siswa guna kepentingan ulangan. 

6. Suasana evaluasi 

Suasana evaluasi yang dimaksudkan adalah suasana pelaksanaan ketika 

evaluasi belajar berlangsung yaitu dilakukannya sistem silang untuk memperoleh 

data yang obyektif, karena sikap mental anak didik belum semuanya siap untuk 

jujur. 

 

2.4 Konsep Dasar tentang Kompetensi Pedagogik  

Majid, (2007: 5) berpandapat bahwa “Kompetensi adalah seperangkat 

tindakan intelejen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seorang sebagai 

syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan 

tertentu”. Sifat intelejen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketepatan dan 

keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai 

kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi, 

maupun etika. Dengan demikian kompetensi yang dimilki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud 
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dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan professional dalam menjalankan 

fungsi sebagai guru. 

Definisi tentang kompetensi dalam Asmani (2009: 37), Menurut Lefranosis 

kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari 

proses belajar. Selama proses belajar, stimulus akan bergabung dengan isi memori 

dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. 

Apabila individu sukses mempelajari cara melakukan suatu pekerjaan yang 

kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi 

perubahan kompetensi. Dalam Hamzah (2008: 67) dibahas tentang apa itu 

kompetensi dan pembagian kompetensi dari para ahli. “Definisi Kompetensi guru 

adalah hakikat kuantitatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang 

tampak sangat berarti. Perilaku di sini merujuk bukan hanya perilaku nyata, tetapi 

juga meliputi hal-hal yang tidak tampak.  

 
Sementara Sudjana  (2009: 18), Membagi kompetensi guru kedalam tiga 
bagian yaitu : 
1. Kompetensi bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual seperti 

menguasai mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, 
bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, 
pengetahuan tetang tata cara nilai hasil belajar siswa  

2. Kompetensi bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap 
berbagai hal bekenaan dengan tugas dan profesinya 

3. Kompetensi perilaku artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap 
berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya seperti sikap 
menghargai pekerjaan. 

 
Dalam Sisdiknas (2003: 297) “Standart kompetensi guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional yang di peroleh melalui pendidikan profesi.” Keempat 

kompetensi tersebut  saling terkait antara satu dengan yang lain, namun peneliti 
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memfokuskan pada  salah satunya yaitu kompetensi pedagogik, alasannya karena 

Kompetensi utama yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan 

efektif dan dinamis adalah kompetensi pedagogik. Guru harus belajar secara 

maksimal untuk menguasai kompetensi pedagogik ini secara teori dan praktek. 

Dari sinilah kemajuan perubahan dan kemajuan akan terjadi dengan pesat dan 

produktif. Kompetensi pedagogik standar nasional pendidikan dalam (Asmani 

2009: 59), penjelasan pasal 28 ayat 3 butir (a) adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan, dan pelaksanan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk megaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

Pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari 

bahasa yunani ”paedos”, yang berarti anak laki-laki, dan “agogos” artinya 

mengantar, membimbing. Secara kiasan pedagogik adalah seorang ahli yang 

membimbing anak, mendidik anak kearah tujuan tertentu. (Sadulloh, 2010: 2). 

Pendapat lain juga mengatakan hal yang  sama bahwa pedagogik merupakan ilmu 

mendidik. Pedagogik merupakan suatu teori dan kajian yang secara teliti, kritis, 

dan obyektif mengembangkan konsep-konsepnya mengenal hakekat proses 

pendidikan. 

Defininisi tentang istilah padagogik diuraikan oleh beberapa ahli dalam 
Sadulloh (2010: 3), Darji Darmodihardjo menunjukkan suatu usaha yang 
lebih ditunjukkan kapada pengembangan budi pekerti, semangat kecintaan, 
rasa kesusilaan, dan ketaqwaan. Menurut Hoogeveld, mendidik adalah 
membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya 
atas tanggung jawab sendiri. Menuurt S. Brojonegoro, mendidik berarti 
memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan 
dan perkembangan, sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan 
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jasmani. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala 
kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan 
sebagai anggota.  

 

2.5 Indikator Kompetensi Pedagogik 

Asmani (2009: 65), mengatakan bahwa “kompetensi pedagogik guru mata 

pelajaran terdiri atas 37 buah kompetensi yang dirangkum dalam 10 kompetensi 

inti”  yaitu: 

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral spiritual, sosial 

kultural, emosional, dan intelektual. 

Seorang guru harus memahami pesererta didik  karena merekalah teman 

belajar dalam waktu yang lama. Secara fisik guru bisa melihat kesehatan anak 

ketika mengikuti proses pembelajaran apakah anak itu dalam keadaan yang sehat 

atau sedang sakit. Secara moral, guru memantau perkembangan moral anak didik, 

adakah perubahan setelah mendapatkan pengajaran etika atau tidak. Secara 

sepiritual guru membimbing anak didik menghayati ajaran agama. Secara sosial 

guru memperhatikan pergaulan anak didik, secara kultural, guru mengamati 

kemampuan anak didik dalam memahami kebudayaan. 

2. Menguasai teori balajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

Dalam mengajar anak didikk guru harus menguasai teori belajar dan prinsi-

prinsip pembelajaran. Untuk memperoleh mutu pendidikan yang baik kegiatan 

pembelajran harus dikelola dengan baik pula. Mengutip dari Asmani (2009:76), 

“menurut Tight mengelola pembelajaran adalah rangkaian kegiatan penyampaian 

bahan pelajaran kepada siswa agar dapat menerima, menanggapi, menguasai dan 

mengembangkan bahan pelajaran” 
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3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

Kurikulum adalah ruh sekolah, dengan kurikuluam, pembelajran dilakukan, 

seorang guru harus benar-benar memahami kurikulum yang di selenggarakan 

sehingga target pembelajaran tidak meleset atau sesuai rencana. 

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

Pelajaran yang mendidik berarti pembelajaran yang meningkatkan aspek 

intelektual, keterampilan, dan moralitas anak didik. Seorang guru harus 

mempunyai target pempelajaran, variasi pendekatan, dan kualitas pengajaran yang 

sempurna. Selain itu pembeljaran yang dilakukan harus dialogis yang melibatkan 

secara aktif peran murid.  

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk memacu 

semangat anak didik, dalam pengembangan teknologi informasi yang semakin 

maju, terutama yang berhubungan dengan proses pembelajaran. 

6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktulisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

Salah satu peran seorang guru adalah sebagai fasilitator, dimana seorang 

guru memfasilitasi pengembangan potensi muridnya. Guru yang baik selalu 

memberikan kesempatan pada muridnya untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimiliki secara luas, maksimal, dan memuaskan, dengan mengalahkan dirinya 

demi pengambangan potensi anan didik. 
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7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

Komunikasi menjadi sangat penting dalam hubungan berinteraksi, begitu 

juga dalam suatu proses pembelajaran, yaitu proses interaksi antara guru dan 

murid, apabila komunikasi itu terjalin secara efektif maka murid akan 

bersemangat mengikuti pembelajaran. 

8. Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.  

Penilaian dan evaluasi merupakan alat pengukur tingkat pemahaman siswa 

dan sebagai alat memecahkan masalah didalam proses belajar mengajar, dimana 

guru bias mengukur diri sendiri sejauh mana penyampaian materi yang 

disampaikan dan bagi siswa sejauh mana pemahaman yang ditangkap oleh siswa. 

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Sebagai guru harus bisa memanfaatkan penilaian dan evaluasi yang telah 

dilaksanakan untuk mengembangkan proses pembelajaran berikutnya  yang 

berdasarkan dari maslah-masalah yang terjadi selama proses pembelajran 

berlangsung. 

10. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran  

Seorang guru harus bisa meningkatkan kualitas pembelajaran agar menjadi 

lebih dinamis, produktif, dan kompetitif. Ia tidak boleh merasa cukup dengan 

metode yang ada. 
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2.6 Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru Dalam 

Pembelajaran 

Pekerjaan sebagai guru merupakan pekerjaan profesi dimana seorang guru 

dituntut keahliannya dalam pengajaran, keberhasilan dalam pembelajaran salah 

satu faktor utamanya ditentukan oleh guru. Disinilah pentingnya peran seorang 

guru dalam proses pembelajaran. 

“Kompetensi utama yang harus dimiliki seorang guru agar pembelajaran 

yang dilakukan efektif dan dinamis adalah kompetensi pedagogik” (Asmani 2009: 

59).  

Dalam jurnal Casey (2005:5) mengatakan  “ The focus of such a program is 
providing instruction and practice to build pedagogical knowledge and 
skills, with a lesser focus on content knowledge. The expectation is that, at 
completion of the program, the pre-service teachers will have the 
knowledge, skills, and attitudes needed to be good beginning teachers.” 
 

Bahwa harapan dari dimilikinya kompetensi pedagogik dalam diri seorang guru 

adalah agar guru memiliki pengetahuan, dan keterampilan dann sikap yang baik.  

Seperti yang dijelaskan di awal kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan seorang guru dalam mendidik siswa atau kemampuan pengelola 

kelas, yang didalamnya memahami karakteristik peserta didik, menguasai teori 

dan prinsip belajar mengembangkan kurikulum yang terakait sampai pada tahap 

evaluasi dan melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas siswa. 

Sebelum guru memasuki kelas dan memberikan materi yang akan 

diajarkan, terlebih dahulu seorang guru mempersiapkan segala sesuatu agar kelas 

dapa dikelola dengan baik. Salah satu contoh seperti memahami karakter siswa 

yang akan diajar terlebih dahulu, mempersiapkan materi yang akan disampaikan, 
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menyiapkan evaluasi yang akan diujikan, yang kesemuanya itu masuk dalam 

kompetensi pedagogik seorang guru.  

 

2.7 Konsep Dasar tentang  Fasilitas Belajar 

 Mark Schneider (2005: 1), mengatakan “those involved in school palnning 

design see this as an opportunity to enhance academic outcome by creating better 

learningenvironments” bahwa mereka yang terlibat dalam perencanaan sekolah 

dan desain, melihat ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan hasil akademik 

dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik. 

Bafadal (2004: 2), mendefinisikan sarana/fasilitas belajar adalah semua 

perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam 

proses belajar di sekolah. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

fasilitas belajar adalah semua kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik dalam 

rangka untuk memudahkan, melancarkan, dan menunjang pelaksanaan kegiatan 

belajar di sekolah. 

2.7.1 Tujuan Fasilitas Belajar  

Menurut Bafadal (2004: 5), ”secara umum tujuan fasilitas sekolah adalah 

memberikan layanan secara profesional dibidang sarana dan prasarana pendidikan 

dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. 

Secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui 

sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dengan 

perkataan ini, melalui perlengkapan pendidikan diharapkan semua 
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perlengkapan yang didapat oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang 

berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana 

efisien. 

2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat 

dan efisien. 

3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga 

keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh 

semua personel sekolah.  

Dalam hubungannya dengan sarana pendidikan. Nawawi  dalam Bafadal 

(2004: 2), mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan, 

yaitu ditinjau dari sudut: 

1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai 

a. Sarana pendidikan yang habis pakai 

Sarana pendidikan yang habis pakai adalah segala bahan atau alat yang 

apabila digunakan bisa habis dalam waktu relatif singkat. Sebagai 

contohnya adalah kapur tulis yang biasa digunakan oleh guru dan siswa 

dalam pembelajaran. Selain itu, ada beberapa sarana pendidikan yang 

berubah misalnya, kayu, besi, dan kertas karton yang sering kali digunakan 

oleh guru mengajar materi pelajaran keterampilan. Sementara, sebagai 

contoh sarana pendidikan yang berubah bentuk adalah pita mesin tulis, bola 

lampu, dan kertas. 

b. Sarana pendidikan yang tahan lama 



26 

 

Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang 

dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relative lama. 

Beberapa contohnya adalah bangku sekolah, mesin tulis, globe, dan 

beberapa peralatan kearsipan. 

2. Ditinjau dari pendidikan bergerak tidaknya 

a. Sarana pendidikan yang bergerak 

Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa 

digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Lemari 

arsip sekolah misalnya, merupakan salah satu sarana pendidikan yang bisa 

digerakkan atau dipindahkan ke mana-mana bila diinginkan. Demikian pula 

bangku sekolah termasuk sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau 

dipindahkan ke mana saja. 

b. Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak 

Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan 

yang bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. 

3. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar 

Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana 

pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan 

dalam proses belajar mengajar. Dalam mata pelajaran mengelola kearsipan 

sarananya adalah kapur tulis, lemari arsip, kartu kendali, dan sarana 

pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Kedua, sarana 

pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar 

mengajar seperti lemari arsip di kantor sekolah merupakan sarana 
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pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar. 

2.7.2 Macam-Macam Fasilitas Belajar 

Menurut Bafadal (2004: 2), perlengkapan sekolah atau juga sering di sebut 

fasilitas sekolah dapat dikelompokkan menjadi: (1) sarana pendidikan (2) 

prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, 

bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. 

Sedangkan prasarana dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, prasarana 

pendidikan secara langsung digunakan, prasarana yang keberadaannya tidak 

digunakan secara langsung tetapi secara langsung menunjang terajadinya  proses 

kegiatan belajar.  

Menurut Gie (1984: 22), fasilitas belajar yang baik adalah: 

1. Tempat belajar/kelas 

Syarat untuk dapat belajar dengan baik adalah tersedianya tempat belajar. 

Tempat belajar yang baik harus mempertimbangkan penerangan dan sirkulasi 

udara (ventilasi) yang baik.  

a. Penerangan cahaya yang cukup 

Suatu tempat belajar yang baik harus memiliki penerangan yang cahaya 

yang cukup. Penerangan yang terbaik adalah penerangan yang diberikan 

oleh cahaya matahari karena warnanya yang putih dan sangat intensif, 

sehingga siswa akan dapat membaca dengan kapasitas yang lebih besar dan 

kelelahan mata yang lebih kecil apabila memanfaatkan penerangan alamiah. 

Mark Schneider (2005: 6) mengatakan “Classroom lighting plays a 

particularly critical role in student performance (Phillips 1997). Obviously, 
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students cannot study unless lighting is adequate” pencahayaan Kelas 

memainkan peran penting khususnya dalam kinerja murid (Philips 1997). 

Jelas, siswa tidak bisa belajar kecuali pencahayaan cukup. Slameto (2003: 

76) mengatakan hal senada bahwa ruangan belajar harus cukup terang, tidak 

gelap yang dapat mengganggu mata.   

b. Sirkulasi udara (ventilasi) 

Dalam jurnal (Mark Schneider 2005: 2) berpendapat “Schools need 

especially good ventilation because children breathe a greater volume of air 

in proportion totheir body weight than adults do (Kennedy 2001,McGovern 

1998, Moore 1998)” bahwa Sekolah perlu ventilasi yang sangat baik karena 

anak bernapas lebih besar volume udara dalam proporsi berat badan mereka 

daripada orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan ventilasi disini 

adalah keadaan peredaran udara di dalam ruangan tempat siswa belajar. 

Dengan adanya ventilasi maka sirkulasi udara yang dihirup akan tetap bersih 

dan ruangan yang digunakan untuk belajar tidak terasa pengap, sebaliknya 

kalau sirkulasi udara tidak berjalan lancar, siswa dalam belajar mengalami 

kepengapan udara dan kejenuhan belajar. Untuk itu udara dalam kelas 

hendaknya dijaga agar tetap segar dan bersih, sehingga diperlukan lubang-

lubang ventilasi yang cukup agar udara selalu bisa ditukar. 

2. Peralatan   

Belajar tidak dapat dilakukan tanpa alat-alat belajar yang memadahi. 

Semakin lengkap alat-alat itu, semakin dapat seseorang belajar dengan tidak 

terganggu. Disamping buku-buku pelajaran, alat-alat yang secara khusus 
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dibutuhkan untuk menunjang kegiatan praktik mata pelajaran sistem kearsipan, 

antara lain: filling kabinet, map, folder, guide, stepller, kartu kendali. 

Pendapat yang di sampaikan oleh Gie dapat dikelompokkan menjadi dua macam 

fasilitas sesuai dengan pendapatnya Bafadal yaitu sarana dan prasarana. Dimana 

tempat atau bangunan masuk dalam kategori sarana, sedangkan peralatan dan 

buku pelajaran termasuk  dalam kategori prasarana  

 Dari pendapatnya Bafadal tentang fasilitas belajar yang dijelaskan di atas, 

maka yang dijadikan indikator fasilitas belajar dalam penelitian ini adalah: sarana 

(yang berhubungan langsung dalam kegiatan pembelajaran) dan prasarana (yang 

tidak langsung menunjang proses kegiatan pembelajaran).  

 

2.8 Prinsip-Prinsip Manajemen Perlengkapan Sekolah 

Agar tujuan manajemen perlengkapan sekolah, sebagaimana diuraikan di 

muka bisa tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

mengelola perlengkapan pendidikan di sekolah. Prinsip-prinsip yang dimaksud 

adalah prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administrasif, prinsip 

kejelasan tanggung jawab dan prinsip kekohesifan (Bafadal,2004:5). Apabila 

kelima prinsip tersebut diterapkan, menejemen perlengkapan sekolah bisa 

menyokong tercapainya tujuan pendidikan. 

1. Prinsip pencapaian tujuan  
Maksud dari menejemen perlengkapan sekolah adalah menyiapkan 
fasilitas sekolah dalam keadaan siap pakai setiap ada seorang personel 
sekolah akan menggunakannya. 

2. Prinsip efisiensi  
Prinsip efisiensi di sini yang maksud adalah pemakaian segala sarana dan 
prasarana sekolah dengan sebaik-baiknya, sehingga mengurangi 
pemborosan 
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3. Prinsip administratif 
Dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah terdapat peraturan 
perundang-undangan, yang  didalamnya memberikan pemahaman 
berkenaan dengan  fasilitas sekolah. 

4. Prinsip kejelasan tangung jawab 
Kejelasan tanggung jawab dalam mengelola fasilitas yang telah tersedia 
sesuai dengan fasilitas yang digunakan, seperti jurusan administrasi 
perkantoran memegang tanggung jawab fasilitas yang menunjangnya. 

5. Prinsip kohesifan  
Dengan prinsip kekohesifan berarti manjemen perlangkapan pendidikan 
di sekolah hendaknya  terealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah 
yang sangat kompak. 

 

2.9  Pentingnya Fasilitas Belajar dalam Pembelajaran 

Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, dalam proses 

pembelajaran perlu adanya dukungan dari berbagai faktor, salah satunya adalah  

fasilitas belajar. Dapat dikatakan bahwa fasilitas belajar merupakan segala sesuatu 

yang dapat mempermudah dalam kegiatan pembelajaran. 

Proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak 

ditunjang dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung. Pentingnya fasilitas 

belajar ini juga diperkuat dengan jurnal penelitian oleh Coleman yang dilakukan 

di  Educational Testing Servic, Princeton. New Jersey  pada tahun 1997, 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara fasilitas belajar siswa 

dengan hasil belajar. 

 

2.10  Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Dalam penelitian Sri Zakiyati 2009 yang sudah dilakukan dengan judul 

pengaruh kompetensi professional dan kompetensi pedagogik guru ekonomi 

terhadap akuntansi terahadap prestasi belajar di SMK kabupaten Magelang, 
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menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi belajar yakni sebesar 29,21% . 

Casey 2005 dalam jurnalnya juga mengatakan bahwa dalam penerimaan 

kriteria calon guru salah satunya adalah guru tersebut harus  mempunyai kempuan 

dan keterampilan atau bisa disebut kompetensi pedagogik, dari seluruh responden 

yang diteliti olehnya terdapat 50% yang setuju dengan kompetensi pedagogik 

yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Arina Ruzana 2010 dengan judul 

penelitian pengaruh komunikasi guru dan fasilitas belajar siswa jurusan 

administrasi perkantoran mata pelajaran bekerjasama dengan kolega dan 

pelanggan di SMK se-kabupaten Purbalingga, menunjukkan bahwa fasilitas 

belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 26,10%. 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa 

kopetensi pedagogik dan fasilitas belajar mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian 

pada kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar. 

 

2.11 Kerangka Berfikir  

 Sardiman, (2007:25) berpendapat bahwa ”Dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran perlu diciptakan adanya sistem lingkuangan belajar yang kondusif” 

Untuk mencapai  tujuan pembelajaran tersebut didalamnya terdapat proses belajar 

mengajar. Djamarah (2006:172) mengatakan, bahwa  ”Proses belajar mengajar 

merupakan  kegiatan interaksi antara guru dan siswa yang cukup dominan”. Ada 
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beberapa komponen dalam interaksi belajar mengajar, komponen tersebut itu 

adalah guru, siswa , metode, alat/sarana dan tujuan. 

”Keberhasilan suatu proses pengajaran  dikatakan berhasil apabila hasilnya 

memenuhi tujuan intruksional khusus dari bahan yang disampaiakan” (Djamarah, 

2006:105). Keberhasilan tersebut juga dapat dilihat dari sejauh mana siswa dapat 

menguasai materi pelajaran yang disampaikan guru. Siswa akan dapat menguasai 

materi palajaran apabila yang menyampiakan pelajaran   mempunyai kompetensi, 

karena untuk memberikan pemahaman kepada orang lain (peserta didik) bukan 

suatu hal yang mudah, perlu adanya pengenalan karakteristik dari siswa, 

menyiapkan metode yang digunakan, yang kesemuanya itu masuk dalam 

kompetensi pedagogik seorang guru. Kompetesi pedagogik adalah kemampuan 

seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu 

kemampuan pedagogik juga ditunjukan dalam membantu, membimbing, dan 

memimpin peserta didik . 

Namun, semua tidak dapat menjamin pendidikan yang baik jika guru tidak 

dapat mengajar dengan baik. Dengan demikian, guru adalah  kunci keberhasilan 

dari pendidikan yang baik. Guru yang kompeten dapat menjalankan kurikulum 

meskipun kekurangan sumber maupun alat bantu. Guru yang kompeten dapat 

mengatasi kekurangan-kekurangan.  

Disamping kompetensi pedagogik guru, fasilitas belajar juga sangat 

dibutuhkan dalam menghasilkan siswa yang berkualitas. Kegiatan belajar 

mengajar akan berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien jika ditunjang dengan 

fasilitas belajar yang memadai, baik yang disediakan sekolah maupun milik 
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pribadi. Fasilitas belajar berarti segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material 

yang dapat memudahkan terselenggaranya proses belajar mengajar, misalnya 

dengan tersedianya tempat perlengkapan belajar di kelas, alat-alat peraga 

pengajaran, buku pelajaran, perpustakaan, berbagai perlengkapan praktik dan 

segala sesuatu yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. 

Untuk mengukur tingkat pemahaman dan daya serap siswa dilakukan 

evaluasi. Evaluasi menurut Djamarah (2006:50) adalah “Tindakan atau suatu 

proses untuk menentukan nilai sebagai sesuatu dalam dunia pendidikan. Setelah 

evaluasi dilakasakan, maka akan terlihat hasil yang diperoleh”. 

Pembelajaran kearsipan diharapkan dapat menjadikan siswa memahami dan 

mengerti cara mengelola arsip dengan benar serta dapat menyimpan dan 

menemukan kembali arsip yang disimpan dengan tepat. Pembelajaran kearsipan 

memerlukan fasilitas yang memadai karena mata pelajaran tersebut mununtut 

siswa menguasai peralatan yang digunakan dalam mengelola arsip, selain itu 

dalam pembelajaran ini dibutuhkan kompetensi guru yang baik dalam mengelola 

pembelajaran tersebut. Dalam penelitian ini akan diketahui apakah ada pengaruh 

kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar terhadap hasil  belajar siswa. 

Dari uraian di atas, untuk mempermudah pemikiran tersebut digunakan 

ilustrasi kerangka berfikir sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1 

 

2.12 Hipotesis  

1. Ada pengaruh kompetensi pedagogik  guru terhadap hasil  belajar mata 

pelajaran mengelola  kearsipan pada siswa kelas XI jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK Tamansiswa Kudus. 

Proses 
Pembelajaran 

Tujuan 
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2. Ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran 

mengelola kearsipan pada siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran 

SMK Tamansiswa Kudus. 

3. Ada pengaruh kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar mata pelajaran mengelola kearsipan pada siswa kelas XI 

jurusan Administrasi Perkantoran SMK Tamansiswa Kudus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, artinya 

pendekatan ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak antara 

variabel bebas dan variabel terikat dan seberapa besar pengaruh tersebut. selain itu 

penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif  karena peneliti 

memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian ini mengkaji 

fakta-fakta yang  sudah ada dan tidak memanipulasinya atau mengubah data 

tersebut sehinggga penelitian ini termasuk penelitian non eksperimen. 

 

3.2 Populasi Penelitian  

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti unutk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2008:80). Dikatakan 

penelitian populasi apabila obyek yang di teliti berjumlah kurang dari 100. 

Karakterisrik dalam penelitian ini adalah (1) siswa kelas XI administrasi 

perkantoran yang bersekolah di SMK Tamansiswa, (2) Siswa yang mendapat  

mata pelajaran mengelola kearsipan.  

Adapun sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Suharsimi, 2006:131). Obyek dalan penelitian ini adalah seruh siswa kelas XI 
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jurusan administrasi perkantoran SMK Tamansiswa yang jumlahnya 88 siswa, 

berhubung jumlah obyek yang diteliti kurang dari 100 maka peneliti 

menggunakan penelitian jenis populasi. Untuk lebih jelasnya, keadaan populasi 

penelitian dapat dilihat dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No Nama Sekolah Kelas Jumlah 

1 
SMK Tamansiswa 

Kudus 

X AP1 

X AP2 

46 

42 

 88 

Sumber: Tata Usaha SMK Tamansiswa Kudus 

 

3.3 Variable Penelitian  

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2008:38). Dinamakan 

variabel karena adanya variasi antara satu orang dengan orang lain atau antara 

obyek satu dengan obyek yang lain. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Variabel yang dipaparkan dalam penelitian ini 

adalah: 

3.3.1 Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan seorang guru dalam 

mengelola kelas. Bagaimana seorang guru dalam mendidik siswa, yang 

didalamnya mencakup pengelolaan kelas. Indikator kompetensi pedagogik 
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meliputi : (1) menguasai karakteristik peserta didik, (2) menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) mengembangkan kurikulum 

yang terkait dengan mata pelajaran, (4) menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis, (5)  memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, 

(6) memfasilitasi pemngembangan potensi peserta didik, (7)  berkomunikasi 

secara efektif, empatik dan santun, (8) menyelenggarakan penilaian evaluasi dan 

proses dan hasil belajar, (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, (10) 

melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3.3.2 Fasilitas Belajar 

Fasilitas belajar yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar 

proses pembelajaran mata pelajaran mengelola kearsipan.  Indikator fasilitas 

belajar adalah (1) sarana, yaitu segala peralatan yang digunakan secara langsung 

dalam proses pembelajaran. (2) prasarana, yaitu seperangkat perlengakapan dasar 

yang tidak secara langsung menunjang proses pembelajaran. 

3.3.3 Hasil belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang diperoleh setelah 

mengalami proses belajar. Indikator hasil belajar adalah nilai dari tes subsumatif 

atau nilai ulangan tengah semester. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut: 
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3.4.1 Angket  

 “Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang diketahui” (Suharsimi, 2006: 151).  

Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk mengetahui tanggapan 

responden tentang kompetensi pedagogik guru, dan fasilitas belajar. Pertanyaan 

yang disediakan dalam angket merupakan jenis pertanyaan tertutup, dimana 

responden telah diberikan pilihan jawaban. Responden dapat memilih jawaban 

yang telah disediakan dengan memberikan tanda (√) pada tiap kolom jawaban 

yang disediakan sesuai dengan pilihannya. Adapun alternatif jawaban dan skor 

tiap alternatif jawaban berbeda-beda yaitu, (1) jawaban sangat baik diberi skor 4, 

(2) jawaban baik diberi sekor 3, (3) jawaban kurang baik diberi skor 2, (4) dan 

jawaban tidak baik diberi sekor 1. 

3.4.2 Dokumentasi  

“Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa cacatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, leger, agenda 

dan sebagainya” (Suharsimi, 2006:158).  Peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi ini karena ingin memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan 

penelitian sehingga dapat mempermudah dalam proses penelitian. Teknik ini  

digunakan untuk memperoleh data berupa daftar nilai ulangan tengah semester 

dari pihak guru mata pelajaran mengelola kearsipan di SMK Tamansiswa Kudus 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1  Validitas  

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument” (Suharsimi, 2006:168). Sebuah instrumen dikatakan 

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

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk  mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2008:121). Uji validitas di sini terdapat dua cara 

yang pertama yakni analisis butir  dengan mengkorelasikan skor yang ada dengan 

skor total dengan menggunakan rumus korelasi Produck Moment dari Person : 

{ }{ }∑−∑Σ−Σ

ΣΣ−Σ
=

2222 )()(
))((

yyNxxN
yxxyNrxy  

Keterangan : 

rxy : Validitas faktor 

X : Skor faktor penentu 

Y : Skor total 

N : Jumlah responden 

 ∑X2 : Jumlah kuadrat X 

 ∑Y2 : Jumlah kuadrat Y 

 Yang kedua yaitu dengan menggunakan Statistical Package For Social Sciences 

(SPSS) Versi 13. Untuk mengetahui hasil uji validitas tersebut, dalam panalitian 

ini dihitung dengan menggunakan SPSS Versi 13. 

Berdasarkan penghitungan hasil uji validitas angket, dikatakan bahwa 

pertanyaan sebanyak 48 soal yang diuji cobakan kepada 20 responden (siswa) 
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terdapat 42 soal yang valid, karena memiliki harga   rhitung > rtabel   = 0.444. Dari 

keseluruhan 48 jumlah  soal tersebut  terdapat 6 soal yang tidak valid, karena 

memiliki harga rhitung < rtabel =0.444, soal tersebut terdapat pada nomor 4, 7, 16, 

21, 43, dan 46, dengan nilai rhitung  secara berturut-turut sebagai berikut 0,125; -

0,266; 0,380; 0,055; 0,279; 0,380. 

Pertanyaan yang valid  sebanyak 42 digunakan untuk memperoleh data 

sedangkan pertanyaan yang tidak valid tidak digunakan karena indikator 

pertanyaan yang tidak valid sudah terwakili oleh pertanyaan yang valid.  

3.5.2 Reliabilitas 

Pengertian reliabilitas disini adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 

baik (Suharsimi, 2006:178). Instrument yang sudah dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Sugiyono (2008:121) mengatakan 

instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas 

yang digunakan adalah reliabilitas internal dimana pengujian data tersebut diukur 

dari instrumen tersebut. Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

terdapat dua cara, yang pertaman yaitu dengan  menggunakan rumus Alpha dari 

Cronbach, yaitu  

r11 = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− 2

1

2

1
)1( σ

σ b

k
k   

Keterangan:  

r11  =  reliabilitas instrumen 
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k  =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2
bσ∑   =  jumlah varians butir 

2
1σ    =  varians total 

 Untuk memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap butir 

kemudian dijumlahkan. Rumus yang digunakan untuk mencari  varians adalah: 

2α =
N

N
X

X∑ ∑−
2

2 )(
)(

 

Keterangan : 

2α  = Varians Butir    

X = Jumlah Skor  

N = Jumlah Responden     

(Suharsimi, 2002:178) 

Yang kedua dengan menggunakan SPSS. Untuk mempermudah 

penghitungan reliabilitas, peneliti menggunakan Standart Cronbanch’s Alpha 

SPSS 13. Penghitungan  angket tersebut dikatakan reabel atau tidak, jika 

Cronbanch’s Alpha lebih dari 0,60 atau 60%. Hasil perhitungan yang diperoleh, 

bahwa nilai Cronbanch’s Alpha pada variabel kompetensi pedagogik guru (X1) 

sebesar 0,95 dan pada variabel fasilitas belajar (X2) sebesar 0,90, sehingga  kedua 

variabel tersebut dikatakan  reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.  
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

mata pelajaran mengelola kearsipan pada siswa kelas XI jurusan administrasi 

perkantoran SMK Tamansiswa Kudus. 

3.6.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk mengambarkan dari masing-masing 

variabel, baik variabel bebas berupa kompetensi pedagogik guru dan fasilitas 

belajar, dan variabel terikat berupa hasil belajar. Analisis deskriptif digunakan 

untuk membandingkan jumlah skor dengan skor maksimal dari suatu variabel dan 

indikator. Hasil skor dari masing-masing responden kemudian dibandingkan 

dengan kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkatan-tingkatan dari 

masing-masing variabel dan indikator. 

Untuk menentukan panjang interval dari setiap butir pertanyaan, digunakan 

rumus sebagai berikut: 

Skor terendah  = 1 x ∑butir x ∑responden 

Skor tertinggi  = 4 x ∑butir x ∑responden 

Rentang kriteria  = skor tertinggi – skor terendah 

Panjang interval  = rentang kriteria / 4 

Pada variabel kompetensi pedagogik digunakan 26 butir pertanyaan, 

masing-masing pertanyaan skornya 1 sampai 4, perhitungannya sebagai berikut: 

 Skor minimal  = 1 x 26 x 88  = 2288 

 Skor maksimal  = 4 x 26 x 88  =  7696 
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 Rentang skor  = 7696 – 2288  = 5408 

 Interval kelas  = 5408 : 4   = 1352 

Sedangkan perhitungan skor untuk tiap indikator variabel kompetensi 

pedagogik guru adalah:  

1. Menguasai karakteristik peseta didik terdiri dari 3 pertanyaan dan memiliki 

skor 1 sampai 4 dengan perhitungan: 

 Skor minimal  = 1 x  3 x 88  = 264 

Skor maksimal = 4 x 3 x 88  = 1056 

Skor maksimal = 4 x 3 x 88  = 1056 

Rentang skor = 1056 – 264 = 792 

Interval kelas = 792 : 4  = 198 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

terdiri dari 2 pertanyaan dan memiliki skor 1 sampai 4 dengan perhitungan: 

 Skor minimal  = 1 x  2 x 88  = 176 

Skor maksimal  = 4 x 2 x 88  = 704 

Rentang skor  = 704 – 176   = 528 

Interval kelas = 528 : 4   = 132  

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran terdiri dari 

3 pertanyaan dan memiliki skor 1 sampai 4 dengan perhitungan: 

Skor minimal  = 1 x  3 x 88  = 264 

Skor maksimal  = 4 x 3 x 88  = 1056 

Rentang skor  = 1056 – 264  = 792 

Interval kelas  = 792 : 4   = 198 
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4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis terdiri dari 4 

pertanyaan dan memiliki skor 1 sampai 4 dengan perhitungan: 

Skor minimal  = 1 x  4 x 88  = 352 

Skor maksimal  = 4 x 4 x 88  = 1408 

Rentang skor  = 1408 –  352  = 1056 

Interval kelas  = 792 : 4   = 264 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari 2 pertanyaan 

dan memiliki skor 1 sampai 4 dengan perhitungan: 

Skor minimal  = 1 x  2 x 88  = 176 

Skor maksimal  = 4 x 2 x 88  = 704 

Rentang skor  = 704 – 176  = 528 

Interval kelas  = 528 : 4   = 132 

6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik terdiri dari 3 pertanyaan 

dan memiliki skor 1 sampai 4 dengan perhitungan: 

Skor minimal  = 1 x  3 x 88  = 264 

Skor maksimal = 4 x 3 x 88  = 1056 

Rentang skor  = 1056 – 264  = 792 

Interval kelas  = 792 : 4   = 198 

7. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun terdiri dari 2 pertanyaan 

dan memiliki skor 1 sampai 4 dengan perhitungan: 

Skor minimal  = 1 x  2 x 88  = 176 

Skor maksimal  = 4 x 2 x 88  = 704 

Rentang skor  = 704 – 176  = 528 
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Interval kelas  = 528 : 4   = 132 

8. Menyelenggarakan penilaian evaluasi dan proses dan hasil belajar, terdiri 

dari 2 pertanyaan dan memiliki skor 1 sampai 4 dengan perhitungan: 

Skor minimal  = 1 x  2 x 88  = 176 

Skor maksimal  = 4 x 2 x 88  = 704 

Rentang skor  = 704 – 176  = 528 

Interval kelas = 528 : 4   = 132 

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, terdiri dari 3 pertanyaan dan 

memiliki skor 1 sampai 4 dengan perhitungan: 

Skor minimal  = 1 x  3 x 88  = 264 

Skor maksimal  = 4 x 3 x 88  = 1056 

Rentang skor  = 1056 – 264  = 792 

Interval kelas  = 792 : 4   = 198 

10. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

terdiri dari 3 pertanyaan dan memiliki skor 1 sampai 4 dengan perhitungan: 

Skor minimal  = 1 x  3 x 88  = 264 

Skor maksimal = 4 x 3 x 88  = 1056 

Rentang skor  = 1056 – 264  = 792 

Interval kelas  = 792 : 4   = 198 

Pada variabel fasilitas belajar digunakan 16 butir pertanyaan, masing-

masing pertanyaan skornya 1 sampai 4, perhitungannya sebagai berikut: 

Skor minimal  = 1 x 16 x 88  = 1408 

Skor maksimal  = 4 x 16 x 88  =  5632 
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Rentang skor  = 5632 – 1408  = 4224 

Interval kelas  =  4224: 4   = 1056 

Sedangkan perhitungan skor untuk tiap indikator variabel fasailitas belajar 

adalah:  

1. Sarana terdiri dari 11 pertanyaan dan memiliki skor 1 sampai 4 dengan 

perhitungan: 

Skor minimal  = 1 x 11 x 88  = 968 

Skor maksimal  = 4 x 11 x 88  =  3872 

Rentang skor  = 3872 – 968  = 2904 

Interval kelas  =  2904 : 4   = 726 

2. Prasarana terdiri dari 5 pertanyaan dan memiliki skor 1 sampai 4 dengan 

perhitungan: 

Skor minimal  = 1 x 5 x 88  = 440 

Skor maksimal  = 4 x5 x 88   =  1760 

Rentang skor  = 1760 – 440  = 1320 

Interval kelas  =  2904 : 4   = 330 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Sebelum uji hipotesis dilakukan, terlebih dahulu melakukan uji kenormalan 

atau uji normalitas. Penggunaan  uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah frekuensi berdistribusi normal atau tidak. Apabila data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Ada dua cara  untuk mendeteksi 
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apakah residual berdistribusi normal apa tidak, yaitu dengan analisa grafik dan uji 

statistik (Gozali, 2006: 147). 

2. Uji Multikolinieritas 

Sebelum melakukan uji regresi berganda terlebih dahulu melakukan uji 

multikolinieritas, Syarat diterimanya regresi ganda apabila antara variabel bebas 

tidak mengandung korelasi yang sempurna. Uji tersebut bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar varibel (Gozali, 2006: 95).  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Peggunaan Uji Heteroskedastis bertujuan untuk unenguji apakah dalam 

regresi terjadi ketidaksamaan variandari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Gozali, 2006: 105). Jika hasil uji menunjukkan bahwa titik-titik tidak 

membentuk pola tertentu, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi 

tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk memperkirakan ada dan tidaknya 

pengaruh antar variabel. Dalam penelitian  ini terdapat dua variabel bebas dengan 

dua prediktor yaitu kompetensi pedagogik guru (X1) dan fasilitas belajar (X2) 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Y), hubungan kedua variabel 

tersebut merupakan garis lurus (linier) sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan analisis berganda yaitu dua prediktor. Adapun tahapan-tahapan 

analisis regresi berganda adalah: 

1. Menentukan persamaan regresi ganda 

Bentuk persamaan regresi ganda adalah sebagai berikut:  
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Y = b0 + b1 X1 + b2 X2  (Sudjana, 2005:348) 

Keterangan : 

Y = hasil belajar  

b0 = bilangan konstanta 

b1  = koefisien regresi kompetensi pedagogik guru 

b2 = koefisien regresi fasilitas belajar 

X1  = kompetensi pedagogik guru 

X2 = fasilitas sekolah  

2. Pengujian hipotesis penelitian 

a. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara parsial (uji t) 

Rumus hipotesis statistik yang digunakan adalah: H0 : b1 = b2 = 0 , 

artinya X1 dan X2 secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap 

Y dan jika H0 : b1 = b2 ≠ 0, artinya X1 dan X2 secara parsial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Untuk menghitung uji (t) 

peneliti mgnggunakan bantuan SPSS 13 dengan kaidah pengambilan 

keputusan yaitu jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan jika 

probabilitas > 0,05 maka Ha diterima. 

b.  Pengaruh X1 dan X2 terhdap Y secara simultan (uji F) 

Rumus hipotesis statistik yang digunakan adalah: H0 : b1 = b2 = 0 , 

artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap 

Y dan jika H0 : b1 = b2 ≠ 0, artinya X1 dan X2 secara simultan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Sedangkan untuk menentukan 

nilai f, digunakan rumus: 
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Kaidah pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas > ftabel, (0,05), maka Ha 

ditolak dan jika probabilitas < ftabel, (0,05),maka Ha diterima. Dan besarnya 

pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y dihitung dengan rumus: 
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R reg=  (Sudjana, 2005:383). 

 

3.6.4 Koefisien Determinasi Simultan (R2) 

 Koefisien determinasi digunakaan untuk mengetahui besarnya kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk penghitungan tersebut 

menggunakan bantuan SPSS 13. Hasil perhitungan adjusted R2 secara keseluruhan 

digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi linier 

berganda. Jika adjusted R2 mendekati 1 (satu) maka dikatakan semakin kuat 

model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Sebaliknya jika adjusted R2 keseluruhan mendekati 0 (nol) maka semakin 

lemah variasi variabel bebas menerangkan variabel terikat. 

3.6.5 Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan untuk masing-masing 

prediktor atau variabel, maka perlu dicari koefisien determinasi secara parsial. 

Besarnya pengaruh X1 dan X2 (r2) dicari dengan menggunakan program SPSS 13. 

Semakin besar nilai r2 maka semakin besar variasi sumbangan terhadap variabel 

terikat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran umum 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) taman siswa merupakan salah satu 

sekolah kejuruan swasta yang ada di kota Kudus. Sekolah ini setingkat dengan 

Sekolah Menengah Keatas (SMA) yang bergerak dibidang bisnis dan manajemen 

yang sebelumnya dikenal dengan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas 

(SMEA). SMK Tamansiswa yang dulunya SMEA Taman Siswa yang terletak 

dijalan Veteran  no.3 mempunyai beberapa program keahlian yaitu : multi media, 

akuntansi, administrasi perkantoran, penjualan.  

SMK Tamansiswa ini dilengkapi dengan 30 ruang kelas, ruang guru, ruang 

kepala sekolah, ruang Tata Usaha (TU), ruang BP, dilengkapi juga ruang 

penunjang dan fasiltas sekolah yaitu 5 ruang laboratorium, ruang UKS, tempat 

ibadah, dan toko untuk memenuhi kebutuhan siswa dilingkungan SMK 

Tamansiswa. 

Usaha SMK Tamansiswa Kudus menjadi sekolah yang menyiapkan para 

siswa yang siap kerja dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan dasar visi 

dan misi yang dibentuk. Visi SMK Tamansiswa adalah menjadi sekolah 

berstandar nasional  berdasarkan jiwa taman siswa dengan salah satu wujud  
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misinya menyiapkan peserta didik yang professional dengan mempertajam daya 

cipta rasa, dan karsa secara kognitif afektif dan psikomotorik. 

4.1.2 Deskriptif Variabel kompetensi pedagogik guru 

Pada variabel kompetensi pedagogik guru digunakan 26 butir pernyataan 

untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru di SMK Tamansiswa. Hasil 

penelitian variabel kompetensi pedagogik guru dideskripsikan berdasarkan kriteria 

seperti yang dijelaskan dalam tabel 4.1 

Tabel 4.1 Kriteria Deskriptif Kompetensi Pedagogik Guru 

No. Interval 
Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 7436-9152 Sangat baik 19 22% 
2. 5720-7436 Baik 60 68% 
3. 4004-5720 Kurang baik 9 10% 
4. 2288-4004 Tidak baik 0 0% 

Sumber: Data yang sudah diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 60 responden atau 68%  

menyatakan kompetensi pedagogik guru baik. Dapat dilihat pada lampiran 

tabulasi diperoleh total skor sebesar 6857 yang berada pada interval 5720-7436. 

Berdasarkan total skor yang diperoleh maka kompetensi pedagogik guru pada 

mata pelajaran mengelola kearsipan kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran 

SMK Tamansiswa Kudus termasuk dalam kriteria baik. 

Deskripsi pada variabel kompetensi pedagogik guru dalam penelitian ini 

dapat diketahui dengan menggunakan 10 indikator dengan 26 item pernyataan. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 88 siswa kelas XI jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK Tamansiswa Kudus. Jawaban responden mengenai variabel 

kompetensi pedagogik guru dapat diperinci sebagai berikut: 
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1. Menguasai karakteristik peserta didik  

Pada indikator ini digunakan 3 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai menguasai karakteristik peserta didik 

dideskripsikan berdasarkan kriteria seperti yang dijelaskan dalam tabel 4.2  

Tabel 4.2 Kriteria Deskriptif Menguasai Karakteristik Peserta Didik  
No. Interval 

Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 858-1056 Sangat baik 30 34% 
2. 660-858 Baik 45 51% 
3. 462-660 Kurang baik 12 14% 
4. 264-462 Tidak baik 1 1% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 45 responden atau 51% 

menyatakan indikator menguasai karakteristik peserta didik baik. Dapat dilihat 

pada lampiran tabulasi diperoleh total skor sebesar 782 yang berada pada interval 

660-858. Berdasarkan skor yang diperoleh maka indikator menguasai karakteristik 

peserta didik termasuk dalam kriteria baik 

2. Mengetahui Teori Belajar dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran yang Mendidik 
Pada indikator ini digunakan 2 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai mengetahui teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik dideskripsikan berdasarkan kriteria seperti yang 

dijelaskan dalam tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Kriteria Deskriptif Mengatahui Teori Belajar Dan Prinsip-Prinsip 
Pembelajaran Yang Mendidik 

No. Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase

1. 572-704 Sangat baik 32 36% 
2. 440-572 Baik 30 34% 
3. 308-440 Cukup baik 26 30% 
4. 176-308 Tidak baik 0 0% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 30 responden atau 34%  

menyatakan indikator mengetahui teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik baik. Dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor 

sebesar 531 yang berada pada interval 440-572. Berdasarkan skor yang diperoleh 

maka indikator mengetahui teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik termasuk dalam kriteria baik 

3. Mengembangkan Kurikulum Yang Terkait Dengan Mata Pelajaran  
Pada indikator ini digunakan 2 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai mengembangkan kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran dideskripsikan berdasarkan kriteria seperti yang dijelaskan 

dalam tabel 4.4  

Tabel 4.4 Kriteria Deskriptif Mengembangkan Kurikulum Yang Terkait 
Dengan Mata Pelajaran 

No. Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1. 572-704 Sangat baik 33 38% 
2. 440-572 Baik 36 41% 
3. 308-440 Cukup baik 19 22% 
4. 176-308 Tidak baik 0 0% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 36 responden atau 41%  

menyatakan indikator mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran. Dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor sebesar 550 
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yang berada pada interval 440-572. Berdasarkan skor yang diperoleh maka 

indikator mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran   

termasuk dalam kriteria baik. 

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 
Pada indikator ini digunakan 4 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis dideskripsikan berdasarkan kriteria seperti dijelaskan 

dalam tabel 4.5  

Tabel 4.5 Kriteria Deskriptif Menyelenggarakan Pembelajaran Yang 
Mendidik Dan Dialogis  

No. Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1. 1144-1408 Sangat baik 17 19% 
2. 880-1144 Baik 45 51% 
3. 616-880 Cukup baik 24 27% 
4. 325-616 Tidak baik 2 2% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 45 responden atau 51%  

menyatakan indikator menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis baik. Dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor sebesar 

1024 yang berada pada interval 880-1144. Berdasarkan skor yang diperoleh maka 

indikator menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis termasuk 

dalam kriteria baik. 

5. Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 
Pada indikator Mamanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini 

digunakan 2 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4. Hasil penelitian 

mengenai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dideskripsikan 

berdasarkan kriteria seperti yang dijelaskan dalam tabel 4.6  
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Tabel 4.6 Kriteria Deskriptif Mamanfaatkan Teknologi Informasi Dan 
Komunikasi 

No. Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1. 572-704 Sangat baik 39 44% 
2. 440-572 Baik 27 31% 
3. 308-440 Cukup baik 21 24% 
4. 176-308 Tidak baik 1 1% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 27 responden atau 31%  

menyatakan indikator memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik. 

Dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor sebesar 550 yang berada 

pada interval 440-572. Berdasarkan skor yang diperoleh maka indikator 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi termasuk dalam kriteria baik. 

6. Memberi fasilitas pengembangan potensi peserta didik 
Pada indikator ini digunakan 3 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai Memberi fasilitas pengembangan potensi 

peserta didik dideskripsikan berdasarkan kriteria seperti dijelaskan dalam tabel 4.7  

Tabel 4.7 Kriteria Deskriptif Memberi Fasilitas Pengembangan Potensi 
Peserta Didik 

No. Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1. 858-1056 Sangat baik 25 28% 
2. 660-858 Baik 37 42% 
3. 462-660 Cukup baik 25 28% 
4. 264-462 Tidak baik 1 1% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 37 responden atau 42%  

menyatakan indikator Memberi fasilitas pengembangan potensi peserta didik baik. 

Dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor sebesar 754 yang berada 

pada interval 660-858. Berdasarkan skor yang diperoleh maka indikator Memberi 

fasilitas pengembangan potensi peserta didik termasuk dalam kriteria baik. 
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7. Dapat berkomunikasi secara efektif, emaptik, dan santun 
Pada indikator ini digunakan 2 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 

santun dideskripsikan berdasarkan kriteria seperti dijelaskan dalam tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Kriteria Deskriptif Berkomunikasi Secara Efektif, Emaptik, Dan 
Santun 

No. Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1. 572-704 Sangat baik 43 49% 
2. 440-572 Baik 34 39% 
3. 308-440 Cukup baik 10 11% 
4. 176-308 Tidak baik 1 1% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 34 responden atau 39%  

menyatakan indikator Dapat berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

baik. Dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor sebesar 571 yang 

berada pada interval 440-572. Berdasarkan skor yang diperoleh maka indikator 

Dapat berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun termasuk dalam kriteria 

baik. 

8. Menyelenggarakan penilaian  dan evaluasi proses dan hasil belajar 
Pada indikator ini digunakan 2 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai Menyelenggarakan penilaian  dan evaluasi 

proses dan hasil belajar dideskripsikan berdasarkan kriteria seperti dijelaskan 

dalam tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Kriteria Deskriptif Menyelenggarakan Penilaian, Evaluasi Proses 
Dan Hasil Belajar 

No. Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1. 572-704 Sangat baik 17 19% 
2. 440-572 Baik 46 52% 
3. 308-440 Cukup baik 24 27% 
4. 176-308 Tidak baik 1 1% 

Sumber: Data yang diolah 2010 
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Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 46 responden atau 52%  

menyatakan indikator Menyelenggarakan penilaian  dan evaluasi proses dan hasil 

belajar baik. Dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor sebesar 516 

yang berada pada interval 440-572. Berdasarkan skor yang diperoleh maka 

indikator Menyelenggarakan penilaian  dan evaluasi proses dan hasil belajar 

termasuk dalam kriteria baik. 

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 

Pada indikator ini digunakan 3 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 

dideskripsikan berdasarkan kriteria seperti dijelaskan dalam tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Kriteria Deskriptif Memanfaatkan Hasil Penilaian Dan Evaluasi 
No. Interval 

Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 858-1056 Sangat baik 28 32% 
2. 660-858 Baik 44 50% 
3. 462-660 Kurang baik 11 13% 
4. 264-462 Tidak baik 5 6% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 44 responden atau 50%  

menyatakan indikator Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar baik. Dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor sebesar 771 

yang berada pada interval 660-858. Berdasarkan skor yang diperoleh maka 

indikator Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi termasuk dalam kriteria 

baik. 

10. Melakukan Tindakan Reflektif  untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran  

Pada indikator ini digunakan 3 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai melakukan tindakan reflektif  untuk 
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peningkatan kualitas pembelajaran dideskripsikan berdasarkan kriteria seperti 

dijelaskan dalam tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Kriteria Deskriptif Melakukan Tindakan Reflektif  Untuk 
Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

No. Interval 
Skor Kriteria 

Frekuensi Persentase 

1. 858-1056 Sangat baik 33 38% 
2. 660-858 Baik 46 52% 
3. 462-660 Kurang baik 7 8% 
4. 264-462 Tidak baik 2 2% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 46 responden atau 52%  

menyatakan indikator melakukan tindakan reflektif  untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran baik. Dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor 

sebesar 808 yang berada pada interval 660-858. Berdasarkan skor yang diperoleh 

maka indikator melakukan tindakan reflektif  untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran termasuk dalam kriteria baik. 

4.1.3 Deskriptif Variabel Fasilitas Belajar 

Pada variabel fasilitas belajar digunakan 16 butir pertanyaan untuk 

mengetahui ketersediaan dan kelengkapan fasilitas belajar di SMK Tamansiswa 

Kudus. Hasil penelitian variabel fasilitas belajar dideskripsikan berdasarkan 

kriteria seperti yang dijelaskan dalam tabel 4.12 

Tabel 4.12 Kriteria Deskriptif Fasilitas Belajar 

No. Interval 
Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 4576-5632 Sangat baik 6 7% 
2. 3520-4576 Baik 42 48% 
3. 2464-3520 Kurang baik 33 38% 
4. 1408-2464 Tidak baik 7 8% 

Sumber: Data yang diolah 2010 
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Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 47 responden atau 53%  

menyatakan fasilitas belajar guru baik. Dapat dilihat pada lampiran tabulasi 

diperoleh total skor sebesar 3627 yang berada pada interval 3520-4576. 

Berdasarkan total skor yang diperoleh maka fasilitas belajar pada mata pelajaran 

mengelola kearsipan kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK 

Tamansiswa Kudus termasuk dalam kriteria baik. 

Fasilitas belajar dalam penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan 2 

indikator dengan 16 item pernyataan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 

88 siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK Tamansiswa Kudus. 

Jawaban responden mengenai variabel fasilitas beelajar dapat diperinci sebagai 

berikut: 

1. Sarana 

Pada indikator ini digunakan 11 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai tempat belajar/ kelas dideskripsikan 

berdasarkan kriteria seperti dijelaskan dalam tabel 4.13 

Tabel 4.13 Kriteria Deskriptif sarana 

No. Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1. 3140-3872 Sangat baik 7 8% 
2. 2420-3140 Baik 32 36% 
3. 1694-2420 Kurang baik 41 47% 
4. 968-1694 Tidak baik 8 9% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 43 responden atau 49%  

menyatakan indikator sarana baik. Dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh 

total skor sebesar 2410 yang berada pada interval 1694-2420. Berdasarkan skor 

yang diperoleh maka indikator sarana  termasuk dalam kriteria kurang baik 
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2. Prasarana 

Pada indikator ini digunakan 5 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian mengenai prasarana dideskripsikan berdasarkan kriteria 

seperti dijelaskan dalam tabel 4.14 

Tabel 4.14 Kriteria Deskriptif Prasarana 

No Interval 
Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 1430-1760 Sangat baik 16 18% 
2. 1100-1430 Baik 48 55% 
3. 770-1100 Kurang baik 20 23% 
4. 440-770 Tidak baik 4 5% 

Sumber: Data yang diolah 2010 

Dari tabel di atas dapat dapat dijelaskan sebanyak 48 responden atau 55%  

menyatakan indikator prasarana baik. Dapat dilihat pada lampiran tabulasi 

diperoleh total skor sebesar 1217 yang berada pada interval 1100-1430. 

Berdasarkan skor yang diperoleh maka indikator prasarana termasuk dalam 

kriteria baik. 

4.1.4 Deskriptif Variabel Hasi Belajar  

Hasil belajar diperoleh peneliti dari nilai ulagan tengah semester dan dapat 

dideskripsikan bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa kelas XI pada mata 

pelajaran mengelola kearsipan di SMK Tamansiswa Kudus dapat dilihat lebih 

jelas pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.14 Deskripsi Prestasi Belajar 

Kriteria KKM Frekuensi 
Tuntas ≥72 35 

Belum Tuntas ≤72 53 
Jumlah   88 

Sumber : Dokumen Guru mengelola kearsipan 



62 

 

 

Gambar 4.1 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa siswa kelas XI 

program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Tamansiswa  sebanyak 35 

siswa pada mata pelajaran mengelola kearsipan memiliki prestasi belajar dengan 

nilai ≥72 yang berarti telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

telah ditentukan sekolah, sedangkan sisanya sebanyak 53 siswa mendapat prestasi 

belajar ≤72 dan termasuk dalam kategori belum tuntas. 

4.1.5 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah frekuensi 

berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data dapat dilihat dari grafik normal P-

P plot dengan bantuan program SPSS. Apabila data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya akan disajikan grafik normal P-P plot 

seperti pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Penyebaran plot pada perhitungan normalitas data 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat diterimanya 

regresi ganda apabila antara variabel bebas tidak mengandung korelasi yang 

sempurna. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dengan 

menghitung nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika VIF tidak lebih dari 10, 

maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

Hasil perhitungan uji multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel 4.15 

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

-51.253 11.104 -4.616 .000

.941 .161 .441 5.839 .000 .535 .801 1.248

.746 .118 .478 6.323 .000 .566 .801 1.248

(Constant)
Kompetensi
Pedagogik Guru
Fasilitas Belajar

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlatio
ns

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Hasil Belajara. 
 

Sumber: Data yang sudah diolah 2010  
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Berdasarkan hasil pengujian  yang ditunjukkan oleh table 4.15 diperoleh 

nilai VIF untuk variabel kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar sebesar 

1,248 yang menunjukkan sangat jauh dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan 

tidak ada multikolinier dalam regresi.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastis bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual. Pengujian heteroskedasisitas dilakukan 

dengan menggunakan scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

gambar 4.3 yang menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu, 

dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut bebas dari gejala 

heteroskedastisitas. 

 

Gambar 4.3 Pola Scatterplot Uji Heteroskedastis 
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4.1.6 Analisis Regresi Linier berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis Kompetensi 

pedagogik guru (X1) dan fasilitas belajar (X2) terhadap hasil belajar siswa (Y) 

pada mata pelajaran mengelola kearsipan. Penelitian ini menganalisis regresi 

linier berganda dengan menggunakan perhitungan SPSS 13. Hasil perhitungan 

analisis regresi berganda dapat dilihat dalam tabel 4.16 

Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa

-51.253 11.104 -4.616 .000

.941 .161 .441 5.839 .000 .535 .801 1.248

.746 .118 .478 6.323 .000 .566 .801 1.248

(Constant)
Kompetensi
Pedagogik Guru
Fasilitas Belajar

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlatio
ns

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Hasil Belajara. 
 

Sumber: Data yang sudah diolah 2010 
Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel bebas X1= 

0,941 dan X2= 0,746 dengan konstanta sebesar -51,25 sehingga diperoleh model 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = -51,25+ 0,941 X1 + 0,746 X2 

Keterangan: 

a. Nilai konstanta sebesar -51,25 

b. Koefisien regresi X1 (Kompetensi pedagogik guru) dari perhitungan linier 

berganda di dapat nilai koefisien (b1) = 0,941. Hal ini berarti bahwa jika ada 

kenaikan satu skor Kompetensi pedagogik (X1) maka hasil belajar belajar 

siswa (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,941 dengan anggapan variabel 

fasilitas belajar (X2) adalah konstan. 
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c. Koefisien regresi X2 (fasilitas belajar) dari perhitungan linier berganda di 

dapat nilai koefisien (b2) = 0,746. Hal ini berarti bahwa jika ada kenaikan satu 

skor fasilitas belajar (X2) maka hasil belajar siswa (Y) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,746 dengan anggapan variabel Kompetensi pedagogik guru 

(X1) adalah konstan. 

1. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t) 

Uji hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk menguji keberartian 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas, yaitu kompetensi pedagogik guru 

(X1) dan fasilitas belajar (X2) terhadap hasil belajar (Y). Hasil perhitungan analisis 

uji t dapat dilihat dalam tabel 4.1 

Tabel 4.17 Hasil Analisis Uji t (Parsial) 

Coefficientsa

-51.253 11.104 -4.616 .000

.941 .161 .441 5.839 .000 .535 .801 1.248

.746 .118 .478 6.323 .000 .566 .801 1.248

(Constant)
Kompetensi
Pedagogik Guru
Fasilitas Belajar

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlatio
ns

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Hasil Belajara. 
 

Sumber: Data yang sudah diolah 2010 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 13 dapat 

diketahui bahwa hasil uji t untuk variabel kompetensi pedagogik guru diperoleh 

hasil thitung sebesar 5,839 dengan nilai Sig hitung sebesar 0,000. Nilai Sig hitung 

kurang dari 0,05 maka  Ho ditolak (Ha diterima). Jadi, dapat dikatakan bahwa ada 

pengaruh kompetensi pedagogik terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

mengelola kearsipan. 
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Sedangkan untuk variabel fasilitas belajar diperoleh hasil thitung sebesar 

6,323 dengan nilai Sig hitung sebesar 0,00. Nilai Sig hitung kurang dari 0,05 

maka Ho ditolak (Ha diterima). Jadi, dapat dikatakan bahwa ada pengaruh fasilitas 

belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran mengelola kearsipan. 

2. Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Uji hipotesis secara simultan (Uji F) dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh kmpetensi pedagogik guru (X1) dan fasilitas belajar (X2) 

terhadap hasil belajar (Y) secara bersama-sama (simultan). Hasil perhitungan 

Analisis uji F dapat dilihat dalam tabel 4.18 

Tabel 4.18 Hasil Analisis Uji F (Simultan) 

ANOVAb

19294.543 2 9647.271 66.744 .000a

12285.957 85 144.541
31580.500 87

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Fasilitas Belajar, Kompetensi Pedagogik Gurua. 

Dependent Variable: Hasil Belajarb. 

Sumber: Data yang sudah diolah tahun 2010  

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 13 dapat 

diketahui bahwa Fhitung = 66,744 dengan nilai Sig hitung sebesar 0,000. Nilai Sig 

hitung kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar terhadap hasil  

belajar siswa pada mata pelajaran mengelola kearsipan. 

4.1.7 Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan yang diberikan variabel bebas, yaitu kompetensi pedagogik guru dan 
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fasilitas belajar terhadap variabel terikat yaitu hasil belajar siswa mata pelajaran 

mengelola kearsipan. Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat dalam 

tabel 4.19 

Tabel 4.19 Hasil Koefisien Determinasi Secara Simultan 

Model Summaryb

.782a .611 .602 12.02251 66.744 2 85 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Fasilitas Belajar, Kompetensi Pedagogik Gurua. 

Dependent Variable: Hasil Belajarb. 

Sumber: Data yang sudah  diolah 2010 

Nilai koefisien determinasi berdasarkan tabel diatas sebesar 0,602 berarti 

bahwa variasi perubahan kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 60,2% dan selebihnya 

hasil belajar mata pelajaran mengelola kearsipan pada siswa kelas XI jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK Tamansiswa Kudus dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan hasil koefisien determinasi 

secara parsial terangkum dalam tabel 20. 

Tabel 4.20. Hasil Koefisien Determinasi secara Parsial 

Coefficientsa

-51.253 11.104 -4.616 .000

.941 .161 .441 5.839 .000 .535 .801 1.248

.746 .118 .478 6.323 .000 .566 .801 1.248

(Constant)
Kompetensi
Pedagogik Guru
Fasilitas Belajar

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlatio
ns

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Hasil Belajara. 
S

umber: Data yang sudah diolah 2010 
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Nilai koefisien determinasi secara parsial X1= 0,535 dan X2= 0,566. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa pengaruh variabel kompetensi pedagogik guru 

terhadap hasil belajar siswa adalah sebesar (0,535)2 = 0,286 atau dikatakan 28,6% 

dan variabel fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar (0,566)2 = 

0,32 atau dikatakan 32,00%. Hal ini berarti bahwa variabel fasilitas belajar 

memiliki pengaruh yang lebih besar daripada variabel kompetensi pedagogik  

guru terhadap variabel hasil belajar. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas (kompetensi pedagogik 

guru dan fasilitas belajar) berpengaruh terhadap variabel terikat (hasil belajar 

siswa) baik secara simultan maupun parsial. Untuk lebih jelasnya dapat 

diungkapkan dalam pembahasan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kompetensi Peagogik Guru Terhadap Hasil  Belajar Siswa 

Berdasarkan data hasil penelitian, variabel Kompetensi peagogik guru 

mempunyai pengaruh positif dan siginifikan terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran mengelola kearsipan. Berdasarkan hasil  uji koefisien  determinasi 

secara parsial menunjukkan pengaruh kompetensi peagogik guru terhadap hasil 

belajar sebesar 28,6%. Hasil uji t juga menunjukkan  thitung sebesar 5,839 dengan 

nilai Sig hitung sebesar 0,000, artinya analisis uji t disini menunjukkan ada 

pengaruh, karena nilai Sighitung kurang dari 0,05. Kompetensi pedagogik secara 

keseluruhan dalam kriteria baik. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis 

deskriptif diperoleh skor keseluruhan termasuk dalam kategori  baik dan 68% 
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responden menyatakan bahwa kompetensi pedagogik guru mata pelajaran 

mengelola kearsipan dalam kriteria baik. Kompetensi pedagogik guru dilihat 

dengan menggunakan indikator menguasai karakteristik peserta didik, menguasai 

teori balajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan 

kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran, menyelenggarakan pembelajaran 

yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, 

berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, penyelenggaraan penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran, dan melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Berikut penjelasan dilihat dari masing – masing indikator 

dari kompetensi pedagogik guru 

Indikator menguasai karakteristik peserta didik dari kompetensi pedagogik 

guru diperoleh skor keseluruhan termasuk dalam kategori baik dan 51% atau 45 

responden menyatakan baik. Hal ini berarti kemampuan guru dalam menguasai 

karakteristik peserta didik baik sehingga guru dapat menyampaikan materi dengan 

menyesuaikan karakter peserta didiknya 

Indikator menguasai teori balajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik dari kompetensi pedagogik guru diperoleh skor keseluruhan termasuk 

dalam kategori baik dan 34%  atau 30 responden menyatakan baik. Hal ini berarti 

dapat dikatakan bahwa kemampuan guru dalam menerapkan teori belajar seperti 

kemampuan pengelolaan kelas  dikatakan baik. 

 Indikator mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran 

dari kompetensi pedagogik guru diperoleh skor keseluruhan termasuk dalam 
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kategori baik dan 41%  atau 36 responden menyatakan baik. Dapat diartikan 

bahwa yang meliputi kemampuan mengembangkan kurikulum seperti, 

penyampaian materi secara sistemasis dan kemampuan memperluas pokok 

bahasan dikatakan baik. 

Indikator menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dari kompetensi 

pedagogik guru diperoleh skor keseluruhan termasuk dalam kategori baik dan 

51% atau 45 responden menyatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan  yang meliputi kemampuan guru 

dalam menyampaiakan materi mudah dipahami, kemampuan berkomunikasi 

secara interaktif dengan siswa dapat dilakukan dengan baik oleh guru. 

Indikator pemanfaatan teknologi dari kompetensi pedagogik guru diperoleh 

skor keseluruhan termasuk dalam kategori baik dan 31%  atau 27 responden 

menyatakan baik. Setiap guru sekarang dituntut untuk menguasai teknologi yang 

semakin maju, begitu juga guru mata pelajaran mengelola kearsipan ini, kerena 

beliau di sekolah juga mengampu mata pelajaran TIK,maka kemampuannya 

dalam bidang tersebut tentu saja baik 

 Indikator memberi fasilitas pengembangan peserta didik dari kompetensi 

pedagogik guru diperoleh skor keseluruhan termasuk dalam kategori baik dan 

42%  atau 37 responden menyatakan baik. Hal ini bereti kemampuan guru dalam 

menyediakan fasilitas untuk mengemabangkan potesi peserta didik dalam kriteria 

baik. 

Indikator berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dari kompetensi 

pedagogik guru diperoleh skor keseluruhan termasuk dalam kategori baik dan 
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39%  atau 34 responden menyatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

komunikasi dalam penyampaian materi mudah dipahami oleh siswa dan dapat 

menjalin konunikasi secara dialogis dengan baik. 

Indikator menyelenggarakan penilaian dari kompetensi pedagogik guru 

diperoleh skor keseluruhan termasuk dalam kategori baik dan 52%  atau 46 

responden menyatakan baik. Menyelenggarakan penilaian meliputi pemberian 

tugas sebelum dan sesudah pembelajaran  

Indikator memanfaatkan penilaian dari kompetensi pedagogik guru 

diperoleh skor keseluruhan termasuk dalam kategori baik dan 50%  atau 44 

responden menyatakan baik. Memanfaatkan penilaian seperti dimanfaatkannya 

untuk perbaikan materi pelajaran, mengetahui tingkat pemahaman siswa. 

Indikator melakukan tindakan reflektif unutk peningkatan kualitas 

pembelajaran dari kompetensi pedagogik guru diperoleh skor keseluruhan 

termasuk dalam kategori baik dan 52%  atau 46 responden menyatakan baik. 

Dari keseluruhan kompetensi pedagogik dan indikator yang digunakan 

dapat dinyatakan bahwa semua indikator dalam keadaan baik, namun perbaikan 

dan peningkatan tetap dibutuhkan agar dalam guru mengajar dapat semakin baik 

dan mengahasilkan siswa-siswa yang berprestasi.   

2. Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan data hasil penelitian, variabel fasilitas belajar mempunyai 

pengaruh positif dan siginifikan terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

mengelola kearsipan. Berdasarkan hasil  uji koefisien  determinasi secara parsial 

menunjukkan pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar sebesar 32%. Hasil 
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uji t menunjukkan 6,323 dengan nilai Sig hitung sebesar 0,00 artinya analisis uji t 

disini menunjukkan ada pengaruh karena nilai sig hitung kurang dari 0,05. Fasilitas 

belajar secara keseluruhan dalam kriteria sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan 

dari hasil analisis deskriptif diperoleh skor keseluruhan termasuk dalam kategori  

sangat baik dan 53% atau 47 responden menyatakan bahwa fasilitas belajar dalam 

kriteria sangat baik. Indiktor yang digunakan dalam variabel fasilitas belajar 

adalah sarana dan prasarana. Berikut penjelasan variabel fasilitas belajar. 

Indikator sarana dari fasilitas belajar diperoleh skor keseluruhan termasuk 

dalam kategori baik dan 36%  atau 32 responden menyatakan baik.hal ini berari 

sarana yang di sediakan dari pihak sekolah dalam keadaan kurang  baik. Pada 

Indikator sarana yang kurang baik adalah pemenuhan jumlah perlengkapan yang 

tidak sesuai dengan jumlah siswa hal ini menyebabkan proses pembelajaran tidak 

bisa berjalan lancar karena siswa harus bergantian dalam menggunakan 

perlangkapan tersebut, selain itu juga perpustakaan yang persediaan buku-bukuny 

amasih relative kurang, hal ini menyebabkan siswa kesulitan mencari bahan 

materi untuk menambah pengatahuan mereka. 

Indikator prasarana dari fasilitas belajar diperoleh skor keseluruhan 

termasuk dalam kategori baik dan 55%  atau 48 responden menyatakan 

baik.indikator prasarana terdiri dari, gedung sekolah, ruang kelas, meja kursi tiap-

tiap kelas masuk dalam kriteria baik. 

Dari keseluruhan fasilitas belajar dan indikator yang digunakan dapat 

dinyatakan bahwa indikator sarana dalam keadaaan kurang baik dan untuk 

indikator  prasarana dalam keadaan baik, untuk mencapai kriteria sangat baik 



74 

 

kedua indikator tersebut perlu adanya perbaikan dan peningkatan agar proses 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dengan berbagai sarana dan 

prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. 

3. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru dan Fasilitas Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Siswa 

Kompetensi pedagogik guru yang baik dan fasilitas belajar yang baik serta 

memadai akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian di SMK Tamansiswa Kudus menunjukkan bahwa Kompetensi 

pedagogik guru dan fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar mata 

pelajaran mengelola kearsipan pada siswa kelas XI jurusan Administrasi 

Perkantoran dengan ditunjukkan hasil Fhitung = 66,744 dengan nilai Sighitung 

sebesar 0,000. Nilai Sighitung kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar 

terhadap hasil  belajar siswa pada mata pelajaran mengelola kearsipan.  

Hasil perhitungan Adjusted R Square sebesar 0.602, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh variabel kompetensi pedagogik guru dan fasilitas 

belajar terhadap hasil belajar adalah sebesar (0.602) X 100% = 60,2%. Sedangkan 

sisanya 39.8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Dari hasil tersebut diketahui  bahwa kompetensi pedagogik guru dan 

fasilitas berpengaruh cukup tinggi terhadap hasil belajar siswa, oleh karena itu 

kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar perlu ditingkatkan agar mampu 

meningakatkan hasil belajar pula. 

 



75 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mendapati keterbatasan penelitian, 

dikarenakannya kelemahan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang di 

angakat. Adapun kelemahan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar tidak dapat 

berpengaruh secara langsung terhadap hasil belajar, akan tetapi harus 

melalui variabel intervening, adapun variabel yang dimaksud adalah 

proses pembelajaran. Namun dalam penelitian ini variabel intervening 

tersebut tidak diteliti. 

2. Variabel kompetensi pedagogik guru yang dibahas seharusnya 

kompetensi pedagogik guru secara keseluruhan, namun dalam 

penelitian ini hanya ditujukan kepada satu guru saja yaitu kompetensi 

pedagogik guru pada mata pelajaran mengelola kearsipan sesuai dengan 

instrumen yang diberikan kepada para siswa. 

3. Angket yang dibagikan pada responden menayakan kemampuan 

kompetensi guru secara keseluruhan, sedangkan yang diteliti hanya 

pada satu guru mata pelajaran.    
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kompetensi 

pedagogik guru dan fasilitas belajar mempengaruhi hasil belajar siswa kelas XI 

jurusan administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus dengan simpulan 

sebagai berikut: 

1. Kompetensi pedagogik guru mempunyai pengaruh relatif kecil terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran mengelola kearsipan jurusan 

administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus  

2. Fasilitas belajar mempunyai pengaruh relatif kecil terhadap hasil belajar siswa 

kelas XI mata pelajaran mengelola kearsipan jurusan administrasi perkantoran 

di SMK Tamansiswa Kudus  

3. Kompetensi pedagogik guru dan fasilitas belajar mempunyai pengaruh cukup 

besar terhadap hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran mengelola 

kearsipan di SMK Tamansiswa Kudus  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti antara lain: 
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1. Bagi guru 

a. Dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi lebih ditingkatkan, 

dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat lebih variatif 

2. Bagi sekolah . 

a. Fasilitas sarana yang dibutuhkan perindividu perlu ditambah disesuaikan 

dengan jumlah siswa mengingat banyaknya mata pelajaran yang praktek  yang 

siswanya harus benar-benar faham.  

b. Perpustaan yang sudah disediakan dibenahi lagi dalam koleksi buku-buku 

literaturnya agar siswa mudah dalam memperoleh dan menambah pengetahuan 

mereka  

3. Bagi siswa 

Disarankan bagi siswa kelas XI untuk lebih giat dalam belajar, lebih 

memanfaatkan fasilitas yang telah di sediakan oleh sekolah, agar nilai 

ketuntasan dapat dicapai oleh seluruh siswa  

4. Bagi peneliti lanjut 

Disarankan menambah variabel lain yang berpengaruh dengan hasil belajar. 
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