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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan 

kerja, kompetensi, dan pemberdayaan terhadap kinerja pada guru sertifikasi SMA 

Negeri Kecamatan Kotabumi Selatan tahun pelajaran 2013/2014. Metode 

penelitian yang digunakan adalah ex post facto dan survey dengan jenis penelitian 

deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru sertifikasi 

di SMA Negeri 1 Kotabumi, SMA Negeri 3 Kotabumi, dan SMA Negeri 4 

Kotabumi yang berjumlah 148 guru dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 

108 guru yang dihitung dengan rumus Slovin. Data yang terkumpul melalui 

angket diolah dengan komputer melalui program SPSS. Untuk menguji hipotesis 

menggunakan uji regresi linier. Berdasarkan analisis data diperoleh ada pengaruh 

lingkungan kerja  terhadap kinerja, diperoleh t hitung > t tabel yaitu 6,067 > 1,98 

dengan koefisien korelasi (r) 0,508 dan koefisien determinasi (r²) sebesar 0,258 

dan persamaan regresinya Ŷ = 41,865 + 0,358 X1 dengan konstanta a = 41,865 

dan koefisien b = 0,358. Ada pengaruh kompetensi terhadap kinerja, diperoleh t 

hitung > t tabel yaitu 6,015 > 1,98  dengan koefisien korelasi (r) 0,504 dan koefisien 

determinasi (r²) sebesar 0,254 dan persamaan regresinya Ŷ = 40,159 + 0,441 X2 

dengan kostanta a = 40,159 dan koefisien b = 0,441. Ada pengaruh pemberdayaan 

terhadap kinerja, diperoleh t hitung > t tabel yaitu 4,633 > 1,98  dengan koefisien 

korelasi (r) 0,410 dan koefisien determinasi (r²) sebesar 0,168 dan persamaan 

regresinya Ŷ = 38,490 + 0,448 X3 dengan konstanta a = 38,490 dan koefisien b = 

0,448. Ada pengaruh lingkungan kerja, kompetensi, dan pemberdayaan terhadap 

kinerja, diperoleh F hitung > F tabel yaitu 36,390  > 2,69 dengan koefisien korelasi 

(R) 0,716 dan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,512 dan persamaan regresinya 

Ŷ = 16,355+ 0,278 X1 + 0,337 X2 + 0,312 X3 dengan konstanta a = 16, 355 dan 

koefisien b1 = 0,278, b2 = 0,337, b3 = 0,312. 
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