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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.  
 
 


