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ABSTRAK
Kompetensi ialah perpaduan ketrampilan, pengetahuan kreativitas dansikap positif
terhadap pekerjaantertentu yang diwujudkan dalamkinerja. Kompetensi merupakan karakter
seorang pekerja yang mampu menghasilkan kinerja terbaik dibanding orang lain.
Perpustakaan Sekolah ialah suatu gedung atau ruangan yang berisi koleksi buku yang
dipelihara dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat atau siswa.
Prestasi Belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang berupa pengetahuan dan
ketrampilan
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru dan
perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar siswa SMPIT Hidayatut Tholibin
Kota Serang. Sementara data dikumpulkan menggunakan kuisioner untuk kemudian
dianalisis denganStructural Equation Modelling(SEM).
Hasil analisis membuktikan bahwa kompetensi guru dan perpustakaan sekolah
berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. kerja sementara Hasil penelitian
berimplikasi terhadap motivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya di
sekolah.
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PENDAHULIAN
Latar Belakang Penelitian
Dewasa ini, pendidikan menjadi
sorotan penting dan menjadi dasar awal
manusia untuk menjadi lebih dewasa,lebih
baik danlebih bermanfaat . Melalui
pendidikan orang mampu membedakan
mana yang harus dikerjakan,mana yang
harus diberikan, dan mana yang harus di
tinggalkan. Hanya dengan pendidikan orang
mampu memberikan kebaikan mengelola
organisasi.
Salah satu faktor penting dalam
keberhasilan suatu pendidikan adalah
seorang guru yang mempunyai keahlian
sesuai dengan bidangnya masing-masing
atau mempunyai kompetensi dan kualifikasi
seorang guru.
Perpustakaan Sekolah adalah geduang
atau ruangan yang dipakai untuk menyimpan
buku-buku pelajaran yang digunakanoleh
siswa dan guru dalam menjalankan proses
pembelajaran.
Prestasi belajar adalah hasil yang
dicapai sebaik-baiknya pada seseorang/anak
dalam pendidikan baik yang dikerjakan
maupun dalam keilmuan. Prestasi belajar
juga berarti hasil yang telah dicapai tandart
siswa dalam pengauasaan tugas-tugas atau
materi pelajaran yang diterima.
Prestasi belajar siswa di SMPIT Hidayatut
Tholibin Kota Serang perlu ditingkatkan
,karna masih belum bisa memuaskan para
guru,meskipun dalam hal ini kompetensi
guru sudah memenuhi standart pendidikan
yaitu para sarjana dengan Strata 1 .Prestasi
belajar siswa dilihat dari tiga aspek yaitu,
aspek kognitif, psikomotorik dan afektif
sesuai dengan Taksonomi Bloom.
Pengertian Kompetensi Guru
Seorang
guru
wajib
memiliki
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat
pendidik, sehatjasmani dan rohani,serta
memiliki kemampuanuntuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.(UU Sisdiknas
nomor 20 tahun 2003 pasal 8 ).
Kompetensi
guru
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 meliputi
kompetensi
pedagogig,kompetensi
kepribadian,kompetensi
sosial
dan
kompetensi profesional yang diperoleh
melalui pendidikan profesi. ( UU Sisdikanas
nomor 20 tahun 2003pasal 10 ).
Kompetensi adalah
perpaduan
ketrampilan,pengetahuan,kreativitas
dan
sikap positif terhadappekerjaan tertentu yang

diwujudkan dalamkinerja.
Kompetensi
merupakan karakter seorang pekerja yang
menghasilkan kinerja terbaik dibanding
orang lain. (Rimky, K.2009,20 )
Istilah kompetensi menurut Webster’s
Dictionary mulai muncul pada tahun 1596.
Kompetensi (competence)menurut Hall dan
Jones
dalam
(Masnur,2009)
adalah
pernyataanyang
menggambarkan
penampilan suatu kemampuan tertentu
secara bulat yang merupakan perpaduan
antara pengetahuan dan kemampuan yang
dapat diamati dan dikukur.
Dari beberapa definisi tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru
adalah kemampuan personal seorang guru
yang
mencakup
penguasaan
materi
pembelajaran
dan
pengembangan
profesional.
Kinerja orangyang kompeten dapat
dilihat dari sudut pandang sebagai berikut :
1. Kesuksesan , yaitu orang yang selalu
sukses dalam bidang pekerjaan tertentu.
2. Kreativitas, yaitu orang yang selalu
berfikir alternative dalam memecahkan
masalah
dan
setiap
masalah
yangdihadapi dapat dipecahkan.
3. Inovatif , yaitu orang yang mampu
menemukan sesuatu yang baru,misalnya
alat kerja baru, metode kerja baru,
produk baru dan sebagainya..
Aspek dan Indikator Kompetensi
Pedagogik Guru.
Kompetensi Pedagogik merupakan
salah satu jenis kompetensi yang mutlak
perlu dikuasai guru..Kompetensi Pedagogik
pada dasarnya adalah kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran peserta
didik.
Kompetensi ini tidak diperoleh secara
tiba-tiba tetapi melalui upaya belajar secara
terus menerus dan sistematis,baik pada masa
pra jabatan (pendidikan calon guru ) maupun
selama masa dalam jabatan, yang didukung
oleh bakat,minat dan potensi keguruan
lainnya dari masing-masing individu yang
bersangkutan.
indikator yang berkenaanpenguasaan
kompetensi pedagogik. Berikut ini disajikan
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ketujuh aspek kompetensi pedagogik beserta
indikatornya.
Menguasi Karakteristik Peserta Didik
Guru
mampu
mencatat
dan
menggunakan
informasi
tentang
karakteristik peserta didikuntuk membantu
proses pembelajaran..Karakteristik ini terkait
dengan
aspek
fisik,
intelektual,sosial,emosional,moral dan latar
belakang sosial budaya :
1. Guru
dapat
mengidentifikasikan
karakteristik belajar setiap peserta didik
di kelasnya.
2. Guru memastikan bahwa semua peserta
didik mendapatkan kesempatan yang
sama untuk berpartisipasi aktif dalam
kegiatan pembelajaran.
3. Guru dapat mengatur kelas untuk
memberikan kesempatan belajar yang
sama pada semua peserta didik dengan
kelainan fisik dan kemampuan belajar
yang berbeda.
4. Guru dapat
mencoba mengetahui
penyebab
penyimpangan
perilaku
peserta didik untuk mencegah agar
perilaku tersebut tidak merugikan peserta
didik lainnya.
5. Guru
membantu
mengembangkan
potensi dan mengatasi kekurangan pserta
didik.
6. Guru memperhatikan peserta didik
dengan kelemahanfisik tertentu agar
dapat mengikuti aktivitas pembelajaran,
sehingga peserta didika tersebut tidak
termarjinalkan.
Menguasai Teori Belajar dan PrinsipPrinsip Pembelajaran yang Mendidik.
Guru mampu menetapkan berbagai
pendekatan, strategi,metode dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara kreatif
sesuai dengan standart kompetensi guru
yang mampu menyesuaikan
metode
pembelajaran
yangsesuai
dengan
karakteristik peserta didik dan mmotivasi
mereka untuk belajar :
1. Guru memberi kesempatan peserta didik
untuk menguasai materi pembelajaran

2.

3.

4.

5.

6.
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sesuai usia dan kemampuan belajarnya
melalui pengaturan proses pembelajaran
dan aktivitas yang bervariasi.
Guru
selalu
memastikan
tingkat
pemahaman peserta didik terhadap
materi pembelajaran tertentu dan
menyesuaikan aktivitas pembelajaran
berikutnya
berdasarkan
tiungkat
pemahaman tersebut.
Guru
dapat
menjelaskan
alasan
pelaksanaan
kegiatan
yang
dilakukannya, baik yang sesuai maupun
yang berbeda dengan renacana, terkait
pembelajaran.
Guru menggunakan berbagai teknik
untuk memotivasi kemauan belajar
peserta didik.
Guru
merencanakan
kegiatan
pembelajaran yang terkait satu sama lain,
dengan
memperhatikan
tujuan
pembelajaran maupun proses belajar
peserta didik.
Guru memperhatikan respon peserta
didik yang belum/kurang memahami
materi pembelajaran yang diajarkan dan
menggunakannya untuk memperbaiki
rancangan pembelajaran berikutnya.

Pengembangan Kurikulum.
Guru harus mampu menyusun silabus
sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum
dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan
dan lingkungan pemblajarn. Guru mampu
memilih, menyusun dan menata materi
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
peserta didik. :
1. Guru dapat menyusun silabus yang
sesuai dengan kurikulum.
2. Guru merancang rencana pembelajaran
yang sesuai dengan silabus untuk
membahas materi ajar tertentu agar
peserta didik dapat mencapai kompetensi
dasar yang ditetapkan .
3. Guru
mengikuti
urutan
materi
pembelajaran dengan memperhatikan
tujuan pembelajaran.
4. Guru memilih materi pembelajaran yang
(1) sesuai dengan tujuan pembelajaran.
(2) tepat dan mutakhir,(3) sesuai dengan

usia dantingkat kemampuan belajar
peserta didik(4) dapat dilaksanakan di
kelas dan (5) sesuai dengan konteks
kehidupan sehari-hari pesetta didik.
Kegiatan pembelajaran yang mendidik.
Guru
mampu menyusun
dan
melaksanakan rancangan pembelajaran yang
mendidik
secaralengkap.Guru
mampu
melaksanakan kegiatan pembelajaran yang
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.Guru
mampu menyusun dan menggunakan
berbagai materi pembelajaran dansumber
belajar sesuai dengan karakteristik peserta
didik.Jika relevan, guru memanfaatkan
teknologi informasi komunikasi( TIK )
untuk kepentingan pembelajaran :
1. Guru
melaksanakan
aktivitas
pembelajaran sesuai dengan rancanagan
yang telah disusun secara lengkap dan
pelaksanaan
aktivitas
tersebutmengidentifikasikan bahwa guru
mengerti tujuannya.
2. Guru
melaksanakan
aktivitas
pembelajaran yang bertujuan
untuk
membantu proses belajar peserta didik,
bukan untuk menguji sehingga membuat
peserta didik merasa tertekan.
3. Guru mengkomunikasikan informasi
baru ( misalnya, materi tambahan) sesuai
dengan usia dan tingkat kemampuan
belajar peserta didik.
4. Guru menyikapi kesalahan yang
dilakukn peserta didik sebagai proses
pembelajaran,
bukan
semata-mata
kesalahan yangharus di koreksi.
5. Guru
melaksanakan
kegiatan
pembelajaran sesuai isi kurikulum dan
mengkaitkannya
dengan
konteks
kehidupan sehari-hari peserta didik.
6. Guru melakukan aktivitas pembelajaran
secara
bervariasi
dengan
waktu
yangcukup untuk kegiatan pembelajaran
yang sesuai dengan usia dan tingkat
kemampuan
belajar
dan
mempertahankan perhatian peserta didik.
7. Guru mengelola kelas dengan efektif
tanpa mendominasi atau sibuk dengan
kegiatannya sendiri agar waktu peserta
dapat termanfaatkan secara produktif.

8. Guru mampu menggunakan audio visual
untuk meningkatkan motivasi belajar
peserta didik dalam mencapai tujuan
pembelajaran.
9. Guru memberikan banyak kesempatan
kepada peserta didik untuk bertanya,
mempraktekkan dan berinteraksi dengan
peserta didik yang lain.
10. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas
pembelajaran secara sistematis untuk
membantu proses belajar peserta didik.
Pengembangan potensi peserta didik.
Guru mampu menganalisis potensi
pembelajaran
setiap
peserta
didik
danmengidentifikasikan
pengembangan
potensi peserta didik melalui program
pembelajaran yang mendukung siswa
mengaktualisasikan
potensi
akademik,
kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada
bukti
jelas
bahwa
peserta
didik
mengaktualisasikan potensi mereka. :
1. Guru
menganalisis
hasil
belajar
berdasarkan segala bentuk penilaian
terhadap setiap peserta didik untuk
mengetahui tingkat kemajuan masingmasing.
2. Guru merancang dan melaksanakan
aktivitas pembelajaran yang mendorong
peserta didik untuk belajar sesuai dengan
kecakapan
danpola
belajarmasingmasing.
3. Guru merancang dan melaksanakan
aktivitas
pembelajaran
untuk
memunculkan daya kreativitas dan
kemampuan berfikir kritis.
4. Guru secara aktif membantu peserta
didik dalam proses pembelajaran dengan
memberikan perhatian kepada setiap
individu.
5. Guru dapat mengidentifikasi dengan
benar tentang bakat, minat potensi dan
kesulitan belajar masing-masing peserta
didik.
6. Guru memberikan kesempatan belajar
kepada peserta didik sesuai dengan cara
belajranya masing-masing.
7. Guru memusatkan perhatian
pada
interaksi dengan peserta didik dan
mendorongnya untuk memahami dan

Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia
Jurnal Ilmiah Revenue
ISSN : 2442 - 8493

menggunakan
disampaikan.

informasi
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yang

mampu
menggunakan
hasil
analisis
penilaian dalam proses pembelajarannya. :

Kumunikasi dengan peserta didik.
Guru mampu berkomunikasi secara
efektif, empatik dan santun dengan peserta
didik
dan
bersikap
antusias
serta
positif.Guru mampu memberikan respon
yang lengkap danrelevan kepada komentar
atau pertanyaan peserta didik:
1. Guru menggunakan pertanyaan untuk
mengetahui pemahaman dan menjaga
partisipasi peserta didik, termasuk
memberikan pertanyaan terbuka yang
menuntut peseta didik untuk menjawab
dengan ide dan pengetahuan mereka.
2. Guru memberikan perhatian dan
mendengarkan semua pertanyaan dan
tanggapan
peserta
didik,
tanpa
menginterupsi, kecuali jika diperlukan
untuk membantu atau mengklarifikasi
pertanyaan/tanggapan tersebut.
3. Guru menanggapi pertanyaan peserta
didik secara tepat, benar dan mutakhir,
sesuai tujuan pembelajaran dan isi
kurikulum, tanpa mempermalukannya.
4. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran
yang dapat menumbuhkan kerja sama
yang baik antar peserta didik.
5. Guru mendengarkan dan memberikan
perhatian terhadap semua jawaban
peserta didik baik yang benar maupun
yang
dianggap
salah
untuk
mengukurtingkat pemahaman peserta
didik.
6. Guru memberikan perhatian terhadap
pertanyaan
peserta
didik
dan
meresponnya secara lengkap dan relevan
untuk menghilangkan kebingungan
peserta didik.

1. Guru menyusun alat penilaian yang
sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk
mencapai kompetensi tertentu seperti
yang tertulis dalam RPP.
2. Guru melaksanakan penilaian dengan
berbagai teknik dan jenis penilaian,
selain
penilaian
formal
yang
dilaksanakan
di
sekolah,
dan
mengumumkan hasil serta implikasinya
kepada peserta didik, tentang tingkat
pemahaman
terhadap
materi
pembelajaran yang telah dan akan
dipelajari.
3. Guru menganalisis hasil penilaian untuk
mengidentifikasi topik/kompetensi dasar
yang sulit sehingga diketahui kekuatan
dan kelemahan masing-masing peserta
didik untuk keperluan remedial dan
pengayaan.
4. Guru memanfaatkan masukan dari
peserta didik dan mereflleksikannya
untuk
meningkatkan
pembelajaran
selanjutnya, dan dapat membuktikannya
melalui catatan, jurnal pembelajaran,
rancangan
pembelajaran,
materi
tambahan dan lain sebagainya.
5. Guru memanfaatkan hasil penilaian
sebagai bahan penyusunan rancangan
pembelajaran yang akan dilakukan
selanjutnya.
(Kementrian
Pendidikan
Nasional.
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
2010. Pedoman Pelaksnaan Penilaian
Kinerja Guru ).

Penilaian dan Evaluasi
Guru
mampu
menyelenggarakan
penilaian proses dan hasil belajar secara
berkesinambungan
.Guru
melakukan
evaluasi dan evektivitas proses dan hasil
belajar dan menggunakan informsi hasil
penilaian dan evaluasi untuk merancang
program remedial dan pengayaan. Guru

Perpustakaan Sekolah.
Menurut kamus ‘ The Oxford English
Dictionary “ kata “ Library “ atau
perpustakaan nbuku-buku diatur untuk
dibaca,dipelajari atau dipakai sebagai bahan
rujukan “.
Pengertian perpustakaan inji pada abad
ke 19 berkembang menjadi “suatu gedung,
ruangan atau sejumlah ruangan yang berisi
koleksi buku yang dipelihara dengan baik,

dapat digunakan oleh masyarakat atau
golongan masyarakat tertentu.
Pada tahun 1970 The American
Library Association menggunakan istilah
perpustakaan suatu pengertian yang luas
yaitu
termasuk
pengertian
“pusat
media,pusat
belajar,
pusat
sumber
pendidikan,pusat
informasi,pusat
dokumentasi dan pusat rujukan.
Dalam pengetian yang mutakhir,
seperti tercantum dalam Keputusan Presiden
RI no 11, disebutkan bahwa “
perpustakaanmerupakan salah satu sarana
pelestarian bahan pustaka sebagai hasil
budaya dan mempunyai fungsi sebagai
sumber informasi ilmu pengetahuan,
teknologi dan kebudayaan dalamrangka
mencerdaskan
kehidupan bangsa dan
menunjang
pelaksanaan
pembangunan
nasional.
Adapun
pengertian
perpustakaan
sekolah adalah perpustakaan yangberada
dalam suatu sekolah yang berkedudukan dan
tanggung jawabnya kepada Kepala Sekolah
yang melayani sivitas akademika sekolah
yang bersangkutan.
TujuanPerpustakaan Sekolah.
Tujuan
utama
penyelenggaraan
perpustakaan sekolah adalah meningkatkan
mutu pendidikan bersama-sama dengan
unsur-unsur sekolah lainnya.
Sedangkan tujuan lainnya adalah
menunjang,mendukung dan melengkapi
semua kegiatan baik yang menunjang
prestasi belajar siswa.
Adapun tujuan perpustakaan sekolah
bila dikaitkan dengan pelaksanaan program
di sekolah, diantaranya adalah :
1. Memupuk rasa cinta, kesadaran dan
kebiasaan membaca.
2. Membimbing dan mengarahkan teknik
memahami isi bacaan.
3. Memperluas pengetahuan para siswa
4. Membantu mengembangkan kecakapan
berbahasa dan daya pikir para siswa
dengan menyediakan bahan bacaan yang
bermutu.
5. Membimbing para siswa agar dapat
menggunakan dan memelihara bahan
pustaka dengan baik.

6. Memberikan dasar-dasar kearah studi
mandiri
7. Memberikan kesempatan kepada para
siswa untuk belajar bagaimana cara
menggunakan perpustakaan dengan
baik,efektif danefesien, terutama dalam
menggunakan bahan-bahan referensi.
Pengertian Prestasi Belajar
Prestasi Belajar adalah sebuah kalimat
yang terdiri dari dua kata, yaituprestasi dan
belajar. Antara kata prestasi dan belajar
mempunyai arti yang berbeda.
Prestasi belajar adalah hasil yang
dicapai oleh siswa setelah melakukan
perubahan belajar,baik di sekolah maupun di
luar sekolah.
Di dalam Webater’s New International
Dictionary mengungkapkan tentang prestasi
yaitu “ Achievement test standarted tes for
measuring the skill or knowledgeby person
in one more lines of work or study”
(
Webster’s
New
International
Dictionary,1951; 20 )
Msnurut Siti Partini (1980 ; 49 )
menjelaskan pengertian prestasi belajar
adalah hasil yang dicapai oleh seseorang
dalam kegiatan belajar.
Sedangkan menurut Sunarya (1983;4)
menyatakan “prestasi belajar merupakan
pertubahan tingkah laku yangmeliputi ranah
kognitif,afektif dan psikomotorik yang
merupakan ukuran keberhasilan siswa.
Untuk mengukur prestasi belajar
menggunakan tes prestasi yangdimaksud
sebagai
alat
untuk
mengungkapkan
kemampuan aktual sebagai hasill belajar.
Menurut Sumadi Suryabarata(1987;
324) “ Nilai merupakan perumusan terakhir
yangdapat diberikan oleh guru mengenai
kemajuan atau prestasi belajar siswa selama
masa belajar.. Siswa yang nilai raportnya
baik dikatakan prestasinya tinggi, misalnya
nilai rata-rata kumulatifnya adalh 8 atau 9
sedangkan siswa yang nilai kumulatifbya
kurang dari 7 atau bahkan 6 kebawah , maka
siswa tersebut di nilai kurang berprestasi.
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Tabel 2
Item valid variabel X 1 kompetensi guru

Dari hasil analisis pada tabel diatas
didapat bahwa:
Menentukan nilai r tabel : df=30,
tingkat signifikan 5% didapat angka : 0.360
maka bisa dilihat bahwa r hasil masih ada
yang bernilai negative dan dibawah nilai r
table yaitu item pertanyaan no 2,6,
8,9,10,14,15,16. Maka dilakukan uji
validitas
kembali
dengan
tidak
mengikutsertakan item-item yang tidak
valid.
Instrumen untuk variabel (X2)

Menentukan nilai r table : df=30,
tingkat signifikan 5% didapat angka : 0,360.
Maka bisa dilihat dari berbagai nilai r hitung
semuanya lebih besar dari r tabelnya maka
semua instrumen penelitian untuk peranan
perpustakaan
keseliuruhannya
valid,
sedangkan uji reliabilitas adalah sebagai
berikut :

Pengaruh Kompetensi Guru dan
Perpustakaan Sekolah terhadap Prestasi
Belajar Siswa.
Regresi berganda untuk mengetahui
pengaruh antara dua variable bebas terhadap
satu variable terikat (sugiyono 1999: 244)
Y=a+b1.X1+b2. X2
Dimana a, b1 dan b2 adalah koefisien
regresi yang dihitung dengan persamaan
regresi berganda adalah sebagai berikut
Coefficients

Instrumen untuk variabel (Y )

a.Dependent Variable: PRESTASI_BELAJAR

Menentukan Nilai r table : df=30,
tingkat signifikan 5 % di dapat angka 0,360.
Maka bisa dilihat bahwa dari berbagai nilai r
hitung semuanya lebih besar dari r tabelnya,
maka semua instrument penelitian untuk
restadsu belajar siswa keseluruhann valid.
Sedang uji realibilitasnya adalah sebagai
berikut :

Kemudian
pertanyaan-pertanyaan
yang dinyatakan valid dan reliabel tersebut
digunakan untuk penelitian ini.

Maka persamaan regresinya adalah
Y=(4.454)+0.101X1+1.021X2
Artinya secara statistik apabila ada
peningkatan peranan Kompetensi Guru dan
Perpustakaan Sekolah
masing-masing
sebesar x akan mengakibatkan pengaruh
pada peningkatan prosentase y unit dari
Prestasi Belajar Siswa.
Y
=(-4.454)+0.101X1+1.021X2
=(-4.454)+0.101(1)+1.021(1)
= -3.322
Artinya apabila variable x1 (Pengaruh
Kompetensi Guru) naik sebesar 1 unit dan
variable x2 ( Perpustakaan Sekolah ) juga
naik sebesar 1 unit maka akan menyebabkan
kenaikan variable y sebesar 1.122
(0.101+1.021),
kemudian
dilakukan
pengujian sebagai berikut :
ANOVA

Selanjutnya menentukan besarnya nilai
f tabel dengan menggunakan tabel distribusi
fisher f α (k) pembilang (n-k-1) penyebut =
F 0,05 (2) (109-2-1), maka f 0.05(2)
(107)=3.090 (nilai n tidak ada dalam daftar f
maka dihitung dengan interpolasi).
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F tabel = F 0.05 (2) (60) – (102-60) .
(F 0.05(2)(60)-F 0,05(2)(120)
= 120-60
= 3.15- (106-60). (3.15-3.07)
=60
=3.15-(46). (0.0013)
=3.15-0,0598
=3,090
Oleh karena F hitung lebih besar dari
pada F tabel (F hitung=350.744≥F tabel
(0.05)(2)(107)=3.090) maka H0 sitolak
berarti ada pengaruh dari Kompetensi Guru
(variable x1) dan Perpustakaan Sekolah
(variable x2) terhadap Prestasi Belajar Siswa
(variable Y) secara bersama-sama.
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