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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Pengaruh pengalaman 
mengajar terhadap kinerja guru di SMA Negeri 8 Padang (2) Pengaruh motivasi 
guru terhadap kinerja guru di SMA Negeri 8 Padang (3) Pengaruh kompetensi 
guru terhadap kinerja guru di SMA Negeri 8 Padang (4) Pengaruh sertifikasi guru 
terhadap kinerja guru di SMA Negeri 8 Padang (5) Pengaruh pengalaman 
mengajar, motivasi guru, kompetensi guru dan sertifikasi guru terhadap kinerja 
guru di SMA Negeri 8 Padang. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan Asosiatif. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh guru-guru di SMA Negeri 8 Padang sebanyak 62 orang . Teknik 
penarikan sampel dengan Total sampling  dengan jumlah sampel sebanyak 62 
orang. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner dan 
dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
dan analisis regresi berganda. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengalaman mengajar, motivasi 
guru, kompetensi guru dan sertifikasi guru berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja guru di SMA Negeri 8 padang, hal ini dapat dilihat dari nilai    F hitung  yang 
lebih besar dari F tabel  (151.894 > 3,15). Dengan koefesien determinasi sebesar 
0,914 artinya pengalaman mengajar, motivasi guru, kompetensi guru dan 
sertifikasi guru berpengaruh sebesar 91,4% terhadap kinerja guru di SMA Negeri 
8 Padang. Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi yang dapat penulis 
sarankan kepada guru SMA Negeri 8 Padang, untuk mempertahakan serta 
meningkatkan pemahaman tentang pengalaman mengajar khususnya dalam 
melaksanakan tugas disekolah yang berhubungan dengan siswa.  

Dan meningkatkan motivasi guru dalam melakukan pekerjaan yang ada 
dorongan dari diri sendiri untuk melakukan pekerjaan tanpa ada keterpaksaan dari 
pihak lain. Selanjut dapat meningkat kompetensi guru khususnya di bidang 
akademik seperti kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 
kepribadian dan kompetensi sosial. Sehingga seorang guru bisa menciptakan 
siswa-siswa yang berkualitas. Di samping itu guru-guru juga harus mampu 
mengikuti sertifikasi guru karena dengan adanya program sertifikasi guru ini akan 
melahirkan guru-guru yang berkualitas dan  profesional. 

 
 
 
  

 


