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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pada guru bersertifikasi yang dibatasi pada variabel bebas rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), metode pembelajaran dan sarana prasarana. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Ex Post Facto dan Survey 

dengan jenis penelitian deskriptif verifikatif. Teknik samplingnya adalah 

probability sampling dengan menggunakan proportionate stratified random 

sampling dan dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Unit analisis yang 

digunakan yaitu unit analisis regresi linier sederhana dan regresi linier multiple. 

Obyek dalam penelitian ini adalah guru sertifikasi sebanyak 106 guru. Teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. 

Berdasarkan data yang dihitung menggunakan rumus statistic diperoleh: Ada 

Pengaruh RPP Terhadap Kinerja, diperoleh thitung > ttabel yaitu  4,560 > 1,992 

dengan dk = n-2 dan α = 0.05 atau tingkat sig. < 0,05 yaitu 0,000. Dengan 

persamaan linear Ŷ = 36,334 + 0,448X1. Ada Metode Pembelajaran Terhadap 

Kinerja, diperoleh thitung > ttabel yaitu  4,167 > 1,992 dengan dk = n-2 dan α = 

0.05 atau tingkat sig. < 0,05 yaitu 0,000. Dengan persamaan linear Ŷ = 41,831 + 

0,354X2. Ada Pengaruh Sarana Prasarana terhadap Kinerja, diperoleh thitung> ttabel 

yaitu 4,112> 1,992 dengan dk = n-2 dan α = 0.05 atau tingkat sig. < 0,05 yaitu 

0,000. Dengan persamaan linear Ŷ = 38,497 + 0,411X3. Ada Pengaruh RPP, 

Metode Pembelajaran, Dan Sarana Prasarana terhadap Kinerja, diperoleh F hitung > 

F tabel yaitu 29,787> 2,72 yang ditunjukkan oleh regresi linier multiple diperoleh 

(R) sebesar 0,473 dan koefisien determinasi (R
2
)  0,224, dengan konstanta a = 

29,121, koefisien b1 0,528, b2 0,267, dan b3 0,238 sehingga persamaan regresinya 

menjadi Ŷ = 29,121 + 0,528X1 + 0,267X2 + 0,238X3. 

Kata kunci :Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Metode Pembelajaran, 

Sarana Prasarana, dan Kinerja 


