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Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi di sekolah diantaranya
yaitu metode mengajar dan fasilitas belajar. Prestasi belajar merupakan hal yang
penting karena dapat mengindikasikan keberhasilan proses pembelajaran
disekolah. Metode mengajar dan fasilitas belajar mengindikasikan berpengaruh
terhadap prestasi belajar, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang pengaruh metode mengajar dan fasilitas belajar terhadap
prestasi belajar mata pelajaran melakukan prosedur administrasi. Penelitian yang
dilakukan yaitu pada siswa kelas 1 semester 2 tahun ajaran 2006/2007 jurusan
administrasi perkantoran SMK Negeri 9 Semarang.
Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dijawab adalah (1) adakah
pengaruh secara parsial X1 terhadap Y, (2) adakah pengaruh secara parsial X2
terhadap Y, (3) adakah pengaruh secara simultan X1 dan X2 terhadap Y, (4)
seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh X1, X2 terhadap Y baik secara
parsial maupun simultan, (5) bagaimana gambaran tentang X1, 6) bagaimana
gambaran tentang X2, (7)bagaimana gambaran tentang Y. Penelitian ini bertujuan
untuk menjawab permasalahan- permasalahan penelitian tersebut.
Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 1 jurusan administrasi
perkantoran di SMK Negeri 9 Semarang yaitu ada 80 siswa. Alat pengumpul data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi, data yang
terkumpul dianalisis dengan analisis regresi ganda dan deskriptif presentase.
Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh metode mengajar terhadap prestasi
belajar menunjukkan thitung = 2,944, taraf signifikasi 0,004, ttabel = 1,6641 karena
thitung>ttabel maka variabel metode mengajar berpengaruh signifikan terhadap
prestasi belajar. Sedangkan pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar
menunjukkan thitung = 4,984, taraf signifikasi 0,000, ttabel = 1,6641 karena
thitung>ttabel menunjukkan bahwa fasilitas belajar berpengaruh signifikan terhadap
prestasi belajar. Hasil uji F diperoleh Fhitung = 12,885, taraf signifikasi sebesar
0,000, Ftabel = 3,1108 karena Fhitung>Ftabel menunjukkan bahwa secara bersamasama (simultan) ada pengaruh yang signifikan antara metode mengajar dan
fasilitas belajar terhadap prestasi belajar. Hasil penelitian ini dianalisis melalui
deskriptif presentase dan hasilnya adalah sebagian besar siswa menjawab metode
mengajar kurang baik, fasilitas belajar kurang baik, dan prestasi belajar kurang
baik. Dapat disimpulkan Metode mengajar dan fasilitas belajar merupakan hal
yang penting untuk meningkatkan prestasi belajar.
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