
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

Bagian ini akan membahas tinjauan pustaka (Kinerja Guru Sertifikasi, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Metode Pembelajaran, Sarana Prasarana Belajar, 

dan hasil penelitian yang relevan), kerangka berpikir, dan hipotesis. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja 

1.1. Pengertian Kinerja 

Menurut Helfert, kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas 

perusahaan selama periode waktu tertentu yang prestasinya dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya 

yang dimiliki. (Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, 

2010:604).aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Menurut Rivai, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, 

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

(Barnawi dan Mohamad Arifin, 2012:12).  
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Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. (Barnawi dan Mohammad Arifin, 2012:11).  

Kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 

kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

(Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, 2010:548).  

Menurut T. Aritonang, performance atau kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal. (Barnawi dan 

Mohammad Arifin, 2012:12) 

l 

Kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan 

tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan 

tingkat kemampuan tertentu. (Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, 

2010:548).   

Kinerja adalah tingkat keberhasilan di dalam melaksanakan tugas serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga sesuai 

dengan tujuan. (Soeprijanto, 2010:28).kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan, kinerja merupakan suatu wujud 

perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. (Barnawi dan 

Mohamad Arifin, 2012:11) 

j 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang telah  

dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja seorang individu 

untuk pihak lain. (Barnawi dan Mohamad Arifin, 2012:11). 

Berdasarkan pengertian kinerja di atas, dapat dipahami bahwa kinerja adalah 

hasil atau prestasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya 

serta kemampuan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kinerja yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja guru. Kinerja guru adalah tingkat 

keberhasilan guru dalam mencapai tujuan pendidikan dengan melaksanakan 

tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya yaitu 

mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran, memanfaatkan penggunaan 

media pendidikan, serta kemampuan guru dalam mengelola kelas.  

1.2. Penilaian kinerja  

Penilaian kinerja adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan 

untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan 

pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran.  (Veithzal Rivai 

dan Ella Jauvani Sagala, 2010:549). 

Berdasarkan pendapat di atas, penilaian kinerja digunakan untuk mengukur, 

menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku 

dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran yang dalam hal ini terkait kinerja 

guru di sekolah. Keseluruhan faktor tersebut saling mempengaruhi dan saling 

terkait satu sama lain.   
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Penilaian kinerja adalah evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja, dan potensi 

pengembangan yang telah dilakukan. (Barnawi dan Mohammad Arifin, 

2012:25). 

Berdasarkan pendapat di atas, Penilaian kinerja merupakan evaluasi terhadap 

perilaku, prestasi kerja, dan potensi pengembangan yang telah dilakukan, yang 

dalam hal ini terkait dengan kinerja guru di sekolah. Apabila perilaku, prestasi 

kerja, dan potensi pengembangan sudah baik maka konerja bisa dikategorikan 

baik pula.  

Penilaian kinerja adalah penilaian yang digunakan perusahaan untuk 

menilai kinerja karyawannya atau mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. 

Penilaian kinerja yang dilakukan dengan benar akan bermanfaat bagi 

karyawan, manajer departemen SDM, dan pada akhirnya bagi perusahaan 

sendiri. Dalam praktiknya penilaian kinerja dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang ada di dalam perusahaan, di samping faktor lain di luar 

perusahaan. (Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, 2010:549). 

l 
Berdasarkan pendapat diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa Penilaian 

kinerja digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya atau 

mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Penilaian kinerja yang dilakukan 

dengan benar akan bermanfaat bagi karyawan, manajer departemen SDM, dan 

pada akhirnya bagi perusahaan sendiri. Dalam praktiknya penilaian kinerja 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di dalam perusahaan, di samping 

faktor lain di luar perusahaan.   

k 

Menurut peraturan Menteri PAN No. 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru 

diartikan sebagai penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam 
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kerangka pembinaan kerier kepangkatan dan jabatannya. (Barnawi dan 

Mohammad Arifin, 2012:25).dsa 

Berdasarkan pendapat di atas, penilaian kinerja pada dasarnya adalah proses 

yang digunakan untuk mengukur, menilai, mengevaluasi hasil dan perilaku 

kerja untuk tujuan kepangkatan dan jabatan. Penilaian kinerja yang dimaksud 

adalah penilaian kinerja guru yang dilakukan dengan membandingkan hasil dan 

prestasi kerja guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugasnya termasuk tingkat kehadiran yang telah ditetapkan serta 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.  

Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua alasan 

pokok, yaitu sebagai berikut. 

1. Manajer melakukan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja karyawan 

pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang 

SDM di masa yang akan dating. 

2. Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu 

karyawannya memperbaiki kinerja,  merencanakan pekerjaan, 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk perkembangan 

karier dan memperkuat kualitas hubungan antarmanajer yang 

bersangkutan dengan karyawannya. 

(Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, 2010:549). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, penilaian kinerja didasarkan pada evaluasi yang 

obyektif dan perbaikan kinerja. Penilaian kinerja ini adalah penilaian kinerja 

guru yang dilakukan  dengan mengevaluasi guru secara obyektif pada saat guru 

mengajar, pada saat guru selesai mengajar sekaligus membantu guru 

memperbaiki kinerjanya dan mengembangkan keterampilannya serta 

memperkuat hubungan antara kepala sekolah dengan guru.  
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Depdiknas menyebutkan bahwa tujuan penilaian kinerja adalah membantu 

dalam hal-hal di bawah ini: 

1. pengembangan profesi dan karier guru. 

2. pengambilan kebijaksanaan per sekolah 

3. cara meningkatkan kinerja guru 

4. penugasan yang lebih sesuai dengan karier guru. 

5. mengidentifikasi potensi guru untuk program in-service training 

6. jasa bimbingan dan penyuluhan terhadap kinerja guru yang 

mempunyai masalah kinerja. 

7. penyempurnaan manajemen sekolah. 

8. penyediaan informasi untuk sekolah serta penugasan-penugasan.  

(Barnawi dan Mohammad Arifin, 2012:39) 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa tujuan penilaian kinerja 

adalah membantu dalam hal-hal pengembangan profesi dan karier guru, 

pengambilan kebijaksanaan per sekolah, cara meningkatkan kinerja guru, 

penugasan yang lebih sesuai dengan karier guru, mengidentifikasi potensi guru 

untuk program in-service training, jasa bimbingan dan penyuluhan terhadap 

kinerja guru yang mempunyai masalah kinerja, penyempurnaan manajemen 

sekolah, penyediaan informasi untuk sekolah serta penugasan-penugasan.  

l  

Penilaian kinerja dalam suatu lembaga mutlak diperlukan. Karena dapat 

memotivasi individu untuk mencapai tujuan lembaga. Seperti yang 

dikemukakan oleh Mulyadi dan Johny Setyawan, tujuan utama dari 

penilaian kinerja adalah untuk memotivasi individu karyawan untuk 

mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang 

telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil 

yang diinginkan oleh organisasi (Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, 

2010:549). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa penilaian kinerja dalam 

suatu lembaga mutlak diperlukan agar dapat memotivasi individu untuk 

mencapai tujuan lembaga. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi dan Johny 

Setyawan, tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi 
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individu karyawan untuk mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan 

tindakan dan hasil yang diinginkan. 

Rinawatiririn memiliki pendapat bahwa penilaian kinerja guru bermanfaat 

bagi sekolah yaitu dalam hal berikut. 

1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi personel sekolah 

2. Perbaikan kinerja personel sekolah. 

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan personel sekolah. 

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan personel baru. 

5. Penelitian personel sekolah. 

6. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain personel sekolah.  

(Barnawi dan Mohammad Arifin, 2012:41) 

 

Berdasarkan pendapat di atas, penilaian kinerja dilakukan untuk memotivasi 

dan memperbaiki kinerja dalam mencapai sasaran-sasaran sesuai hasil yang 

diinginkan. Penilaian kinerja yang dimaksud adalah penilaian kinerja guru. 

Tujuan penilaian kinerja guru adalah untuk memperoleh informasi mengenai 

kinerja guru di masa lalu dan memprediksi kinerja guru di masa yang akan 

datang serta memberikan motivasi atau dorongan kepada guru untuk 

memperbaiki kinerjanya.   

Penilaian atau pengukuran kinerja adalah salah satu faktor yang penting 

dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan 

perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, seperti dalam menentukan 

tingkat kompensasi karyawan maupun reward yang layak. (Veithzal Rivai 

dan Ella Jauvani Sagala, 2010:603). 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, apat dipahami bahwa ukuran kinerja digunakan 

untuk menentukan kompensasi atau reward. Ukuran kinerja yang dimaksud 
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adalah ukuran kinerja guru yang digunakan untuk menilai dan mengukur 

keberhasilan kinerja guru serta digunakan untuk memberikan kompensasi 

kepada guru sesuai dengan tingkat kinerja dan tanggung jawab guru.  

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah 

ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang 

ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan 

untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan 

terukur. Apabila kinerja tidak dapat diukur, perlu diketahui seperti apa 

kinerja saat ini(Wibowo, 2008:319) 

 

Berdasarkan pendapat di atas, ukuran kinerja pada dasarnya dilakukan selama 

pelaksanaan kinerja. Ukuran kinerja ini adalah ukuran kinerja guru yang 

dilakukan selama pelaksanaan kinerja. Mengukur kinerja guru dapat dilakukan 

dengan cara mengamati cara guru mengajar, mengamati penggunaan metode / 

model pembelajaran dan mengamati cara guru mengelola kelas. 

l 

1.3 Sertifikasi Guru 

Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru 

yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi yang 

ditentukan oleh pemerintah. ( Kunandar,2008:79).  

l 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa sertifikasi profesi guru 

merupakan proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah 

memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi yang ditentukan oleh 
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pemerintah yaitu dalam hal ini terkait tugas Dinas Pendidikan dalam mencetak 

guru yang profesional dan berkompeten.   

l 

Menurut Undang-Undang Repubilk Indonesia Nomor 14 tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa sertifikasi 

adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Agar 

pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini 

dikutipkan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai 

berikut. 

a. Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru dan dosen.  

b. Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

c. Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 

d. Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh 

tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta 

dibayar pemerintah. (Muslich, 2007:2). 
kjgug 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa sertifikasi adalah proses 

pemberian sertifikat kepada guru dan dosen yang memiliki kualifikasi, 

kemampuan, serta tunjangan profesi sebesar satu kali gaji. Sertifikasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sertifikasi guru. sertifikasi guru adalah 

sertifikat yang diterima oleh guru yang memiliki kualifikasi akademik, 

kemampuan, sehat jasmani dan rohani, serta melaksanakan beban kerja 

ekurang-kurangnya 24 jam perminggu. 

Sertifikasi guru bertujuan untuk : 

1. menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

2. peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan. 

3. peningkatan profesionalisme guru. ( Kunandar, 2008:79) 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa Sertifikasi guru bertujuan 

untuk, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, peningkatan proses 

dan mutu hasil-hasil pendidikan, peningkatan profesionalisme guru.    

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai 

bagian dari peningkatan dari mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. 

Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik 

yang rofesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1 / D-4 dan 

berkompetensi dengan baik sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan 

dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji 

kompetensi. (Muslich, 2007:7). 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan sertifikasi adalah 

meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan, dan profesionalisme guru. 

Tujuan sertifikasi yang dimaksud adalah tujuan sertifikasi guru. Tujuan tersebut 

adalah untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, profesionalisme guru, 

serta untuk meningkatkan hasil-hasil pendidikan.apabili kompetensi guru bagus, 

diharapkan kinerjanya juga bagus sehingga akan kegiatan belajar mengajar juga 

akan bagus. 

Sertifikasi guru sangat berguna untuk semua pihak, baik guru maupun 

peserta didik, hal ini senada dengan pendapat Kunandar. Manfaat 

sertifikasi guru adalah : 

1. melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten. 

2. melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak 

berkualifikasi dan tidak professional. 

3. menjaga lembaga penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Pendidik 

(LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang 

menyimpangdari ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Kunandar, 

2008:79) 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa Sertifikasi guru sangat 

berguna untuk semua pihak, baik guru maupun peserta didik, hal ini senada 

dengan pendapat Kunandar. Manfaat sertifikasi guru adalah melindungi profesi 

guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, melindungi masyarakat dari 

praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak professional, 

menjaga lembaga penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Pendidik (LPTK) dari 

keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpangdari ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 

lkj  

Manfaat uji sertifikasi antara lain : 

1. melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak 

kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. 

2. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas 

dan professional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas 

pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. 

3. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK  yang bertugas 

mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai control mutu 

bagi pengguna layanan pendidikan. 

4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal 

dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang 

berlaku. (Muslich, 2007:9). 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami ada beberapa manfaat uji 

sertifikasi bagi guru. manfaat terebut antara lain : melindungi profesi guru dari 

praktik yang tidak kompeten, melindungi masyarakat dari praktik yang tidak 

berkualitas, menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK, dan menjaga lembaga 

penyelenggara pendidikan. Manfaat sertifikasi yang dimaksud adalah manfaat 

sertifikasi guru yaitu mempersiapkan calon guru yang professional untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan.  
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2. Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP) 

RPP adalah perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan dan   

memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan guru dalam pembelajaran 

dan pembentukan kompetensi peserta didik. (H.E Mulyasa, 2008:154).  

 

Menurut Muslich, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan 

pembelajaran mata pelajaran per unit yang harus mempunyai daya terap 

(aplicable) tinggi yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. 

(Masnur Muslich, 2007:45)  

l 

 

RPP adalah perencanaan jangka pendek untuk meperkirakan dan 

memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan guru dalam pembelajaran 

dan pembentukan kompetensi peserta didik. (Mulyasa, 2008:154)   

 k 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan pembelajaran mata 

pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. 

(Masnur Muslich, 2007:45) 

 

RPP adalah langkah awal yang harus dimiliki guru, dan sebagai muara dari 

segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam 

tentang objek belajar dan situasi pembelajaran. (Mulyasa, 2008:154)  j 

Berdasarkan pendapat di atas, RPP dan silabus tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain dalam proses pembelajaran. Kedua hal tersebut saling terkait. RPP 

dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam 
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upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan 

RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan 

pendidikan.  

Komponen RPP adalah: 

1. Identitas mata pelajaran 

2. Standar Kompetensi 

3. Kompetensi dasar 

4. Indikator pencapaian kompetensi 

5. Tujuan pembelajaran 

6. Materi ajar 

7. Alokasi waktu 

8. Metode pembelajaran 

9. Kegiatan pembelajaran  

a. Pendahuluan 

b. Inti 

c. Penutup 

10. Penilaian hasil belajar  

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar 

penilaian. 

11. Sumber belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dasar, 

serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi.  

(Mulyasa, 2008:167) 

 
l 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa banyak terdapat komponen 

dalam RPP yag saling terkait satu sama lain, yaitu identitas mata pelajaran, 
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standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, dan kegiatan 

pembelajaran. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar 

disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar 

penilaian. 

Guru harus bisa menyusun dan menyesuaikan RPP dengan situasi dan 

kondisi yang ada di sekolah. Karena dalam setiap sekolah yang ada pasti 

memiliki lingkungan dan iklim yang berbeda-beda. Hal ini senada dengan 

pendapat Amri. Prinsip-prisip penyusunan RPP: 

1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik  

  RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, 

kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat,  

potensi peserta didik. 

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mendorong motivasi semangat belajar. 

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis 

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam 

berbagaibentuk tulisan. 

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi. 

5. Keterkaitan dan keterpaduan 

RPP disusun dengan memoerhatikan keterkaitan dan keterpaduan 

antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajardalam satu 

keutuhan pengalaman belajar.  

6. Menerapkan teknoligi informasi dan komunikasi 

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif 

susuai dengan situasi dan kondisi. 

(Mulyasa, 2008:161) 

kjuguy g 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa guru harus kreatif dan 

harus bisa menyusun dan menyesuaikan RPP dengan situasi dan kondisi yang 

ada di sekolah. Karena dalam setiap sekolah yang ada pasti memiliki 
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lingkungan dan iklim yang berbeda-beda. RPP disusun dengan 

mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara 

terintegrasi, sistematis, dan efektif susuai dengan situasi dan kondisi. 

RPP merupakan bagian yang vital dalam proses pendidikan, karena RPP 

memiliki banyak fungsi dalam proses pembelajaran, sesuai dengan 

pendapat Mulyasa. Fungsi-fungsi RPP: 

1. Fungsi Perencanaan 

RPP hendaknya dapat mendorong guru lebih siap melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Oleh 

karena it, setiap akan melakukan pembelajaran guru wajib memiliki 

persiapan, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Dosa 

hukumnya bagi guru yang mengajar tanpa persiapan, dan hal 

tersebut hanya akan merusak mental dan moral perserta didik. 

Komponen-komponen RPP yang harus dipahami dalam 

menyukseskan implementasi kurikulum. 

2. Fungsi pelaksanaan  

Untuk menyukseskan implementasi kurikulum, RPP harus disusun 

secara sistematik dan sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan 

beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran 

yang aktual. Dengan  demikian, RPP berfungsi untuk 

mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Dalam hal ini, materi standar yang dikembangkan 

dan dijadikan bahan kajian oleh peserta didik harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai 

fungsional, praktis, serta dusesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

lingkungan, sekolah, dan daerah. Oleh karena itu, kegiatan 

pembelajaran harus terorganisasi melalui serangkaian kegiatan 

tertentu, dengan strategi yang tepat dan mumpuni. 

(H.E. Mulyasa, 2008:156) 

lkj  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa RPP memiliki peranan 

yang sangat vital dalam proses pendidikan, karena RPP memiliki banyak fungsi 

dalam proses pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam 

hal ini terkait dengan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Kedua fungsi 

ini harus dilaksanakan dalam proses pendidikan. 
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Guru harus memperhatikan beberapa aspek yang ada pada saat menyusun 

RPP. Hal itu berkaitan dengan kesiapan siswa maupun guru yang 

bersangkutan. Seperti yang dikemukakan oleh Muslich. Langkah- langkah 

dalam menyusun RPP adalah : 

1. Menyiapkan satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam  

pembelajaran  

2. Menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat 

dalam unit tersebut 

3.   Tentukan indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut  

4. Tentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator 

tersebut 

5. Rumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran tersebut 

6. Tentukan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

7. Pilihlah metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi 

dan tujuan pembelajaran (Masnur Muslich, 2007:46)  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa guru harus selalu 

memperhatikan beberapa aspek yang ada pada saat menyusun RPP. Hal itu 

berkaitan dengan kesiapan siswa maupun guru yang bersangkutan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Menentukan teknik penilaian, bentuk dan 

contoh instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian 

kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jika 

instrumen berbentuk tugas, rumuskan tugas tersebut secara jelas dan bagaimana 

rambu-rambu penilaianny. Jika instrumen penialian berbentuk soal, cantumkan 

soal-soal tersebut dan tentukan rambu-rambu penilaiannya dan kunci 

jawabannya. Jika penilaiaannya berbentuk proses, susunlah rubriknya dan 

indikator masing-masing. 

 

 

l 
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3. Metode pembelajaran 

Metode Pembelajaran adalah ilmu bantu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi 

berfungsi membantu bidang-bidang lain dalam proses pengajaran.  

(Syaiful Bahri Djamarah, 2010:222).  

Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran ( Sudjana, 

2005:76).j 

Metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam 

upaya untuk mencapai tujuan.(Mulyasa, 2008:154)   

j 

Metode pembelajaran adalah rencana yang sistematis untuk menyampaikan 

informasi dari narasumer kepada penerima informasi. ( Sudjana, 2005:76).j 

k 

Metode pembelajaran adalah bagian dalam proses pendidikan yang memiliki 

keterkaitan dengan bagian yang lain. Metode pembelajaran tidak dapat berdiri 

sendiri tanpa adanya faktor yang lain. (Mulyasa, 2008:154)  k 

Berdasarkan pendapat di atas, metode pembelajaran merupakan cara-cara 

menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses 

pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. bagian dalam 

proses pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan bagian yang lain. Metode 

pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya faktor yang lain.   
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Menurut Winarno Surakhmad (1979), untuk memilih metode mengajar 

tidak bisa sembarangan, banyak faktor yang mempengaruhinya dan patut 

dipertimbangkan, yaitu: 

a. Tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya 

b. Anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya 

c. Situasi dengan berbagai keadaannya 

d. Fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya 

e. Pribadi guru serta kemampuan profesinya yang berbeda-beda. 

(Syaiful Bahri Djamarah, 2010:223) 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk memilih metode 

mengajar tidak bisa sembarangan, banyak faktor yang mempengaruhinya dan 

patut dipertimbangkan, yaitu Tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya, anak 

didik dengan berbagai tingkat kematangannya, situasi dengan berbgai 

keadaannya, fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya, dan pribadi 

guru serta kemampuan profesinya yang berbeda-beda.  

l 

Menurut Mansyur, metode mengajar berhubungan erat dengan prinsip-

prinsip belajar. Sebagai pendukung pendapatnya, dia mengemukakan 

rumusan sebagai berikut; 

1. Metode mengajar dan motivasi 

Jika bahan pelajaran disajikan secara menarik besar kemungkinan 

motivasi belajar anak didik akan semakin meningkat. 

2. Metode mengajara dan aktivitas anak didik 

Apabila dalam kegiatan interaksi edukatif terdapat keterlibatan 

intelelek-emosional anak didik, biasanya intensitas keaktifan dan 

motivasi akan meningkat sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan efektif.  

3. Metode mengajar dan perbedaan individual tidak tepat bila guru 

menyamakan semua anak didik yang hasil belajarnya jelek 

dikatakan bodoh. 

4. Metode mengajar umpan balik. Dalam proses interaksi edukatif 

diperlukan umpan balik, seperti: 

a. Umpan balik tentang kemampuan perilaku peserta latihan 

b. Umpan balik tentang daya serap. Apa yang diserap sebagai 

pelajaran untuk diterapkan secara aktif. Misalnya umpan balik 

tentang kemampuan menganalisisperolehan melalui diskusi 
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kasus. Pola perilaku yang kuat diperoleh melalui partisipasinya 

dalam memainkan peran (role play). 

5. Metode mengajar dan pengalihan 

Pendidikan dan latihan membantu anak didik untuk mengalihkan 

hasil belajarnya dalam situasi-situasi nyata. 

6. Metode mengajar dan penyusunan pemahaman yang logis dan 

psikologis. 

Dalam mengajar diperlukan pemilihan metode yang tepat. Metode-

metode tertentu lebih serasi untuk memberikan informasi mengenai bahan 

pelajaran atau gagasan-gagasan baru atau untuk menguraikan dan 

menjelaskan susunan suatu bidang yang luas dan kompleks. (Syaiful 

Bahri Djamarah, 2010:224) 

 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa metode mengajar 

berhubungan erat dengan prinsip-prinsip belajar yang ada agar informasi yang 

disampaikan tepat sasaran. Dalam hal ini terkait dengan metode mengajar dan 

motivasi, metode mengajar dan aktivitas mengajar, metode mengajar dan 

kemampuan individual, metode mengajar umpan balik metode mengajar dan 

pengalihan, metode mengajar dan penyusunan pemahaman logis. kbuk 

Metode pembelajaran sangatlah dipengaruhi oleh pengalaman mengajar 

guru itu sendiri. Semakin banyak jam mengajarnya maka semakin baik 

penguasaan metodenya. Hal ini senada dengan pendapat Boeree. Esensi 

metode fenomenologis adalah menguji pengalaman secara seksama, tanpa 

prasangka teoritis; menemukan keesensialan dari setiap pengalaman 

tersebut; dan mengomunikasikan apa yang ditemukan agar bisa dilakukan 

verifikasi yang lain. (George Boeree, 2009:53). Sedangkan menurut 

Djamarah Metode Belajar yang digunakan guru hampir tidak ada yang 

sia-sia, karena metode tersebut mendatangkan hasil dalam waktu dekat 

dan dalam waktu yang relatif lama. Hasil yang dirasakan dalam waktu 

dekat dikatakan sebagai dampak langsung, sedangkan hasil yang 

dirasakan dalam waktu yang relatif lama dikatakan sebagai dampak 

pengiring. (Syaiful Bahri Djamarah, 2010:231) 
j 

Dapat diketahui bahwa metode pembelajaran merupakan cara yang dipakai 

deorang guru utuk mentransfer ilmu yang dimiliki kepada para siswa, sesuai 
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dengan materi dan kemampuan guru. Metode pembelajaran harus ada pada 

setiap proses pembelajaran, agar siswa dapat lebih mudah untuk memahami 

materi yang disampaikan. 

 

4. Sarana Prasarana  

Menurut Suharsimi Arikunto, sarana prasarana pendidikan adalah semua 

fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan 

dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. (Wahyu dkk, 2007:6).  

j 

Menurut arifin sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot 

yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.  

(Barnawi dan Mohammad Arifin, 2012:49) 

j 

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah, sarana 

pendidikan diartikan sebagai semua fasilitas yang menunjang proses belajar 

mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan termasuk personil dan 

kurikulum. (Wahyu dkk, 2007:6). 

k 

Menurut Wahyu, Prasarana pendidikan adalah alat yang tidak langsung yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. (Wahyu dkk, 2007:6). 

Sarana Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang 

secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. 

(Barnawi dan Mohmammad Arifin, 2012:49-50).  
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Berdasarkan pendapat di atas, sarana pendidikan adalah fasilitas yang berupa 

peralatan, perabot, dan bahan yang secara langsung menunjang proses belajar 

mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah perngkat atau kelengkapan 

yang secara tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Sarana dan prasarana yang dimaksud disini, yaitu alat-alat tulis, meja, kursi, 

buku LKS, perpustakaan, laboratorium, dan ruang guru. 

l 

Sarana belajar sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan proses 

pendidikan, karena sarana merupakan alat yang digunakan untuk 

menransfer ilmu dari guru kepada siswa. Hal ini dikemukakan oleh 

Wahyu, Sarana dapat berfungsi langsung maupun berfungsi tidak 

langsung dalam proses pembelajaran. Sarana pendidikan yang dapat 

dipindahkan dan berfungsi tidak langsung dalam proses pembelajaran 

contohnya adalah meja, kursi, lemari, rak, papan tulis, buku perpustakaan, 

computer, bola, mesin ketik, tape recorder, slide, dan sebagainya. 

(Wahyu dkk, 2008:10).  
l 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa Sarana dapat berfungsi 

langsung maupun berfungsi tidak langsung dalam proses pembelajaran. Sarana 

pendidikan yang dapat dipindahkan dan berfungsi tidak langsung dalam proses 

pembelajaran contohnya adalah meja, kursi, lemari, rak, papan tulis, buku 

perpustakaan, computer, bola, mesin ketik, tape recorder, slide, dan sebagainya. 

Sarana belajar memiliki banyak bagian, sesuai dengan kegunaan sarana 

itu sendiri. Masing-masing sarana memiliki keterkaitan dan hubungan. 

Senada dengan keputusan menteri P dan K No 079/1975, sarana 

pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: 

1. bangunan dan perabot sekolah. 

2. alat pelajaran yang terdiri, pembukuan dan alat-alat peraga dan 

laboratorium. 

3. media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual 

yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak 

menggunakan alat penampil. (Daryanto, 2008:51) 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa Sarana belajar memiliki 

banyak bagian, sesuai dengan kegunaan sarana itu sendiri. Sarana pendidikan 

terdiri dari 3 kelompok besar yaitu bangunan dan perabot sekolah, alat pelajaran 

yang terdiri, pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium, media 

pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan 

alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. 

Jenis-jenis sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Sarana fisik yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau 

dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau 

melancarkan sesuatu usaha seperti mesin tulis, komputer, perabot, alat 

peraga, alat pelajaran, media, ruang belajar, perpustakaan, tempat 

bermain, toilet, sarana olahraga, tempat ibadah, ruang BP dan UKS, 

kantin, dan sarana-sarana lain yang diperlukan. 

2. Sarana non fisik yaitu meliputi peraturan-peraturan, tata tertib, budaya 

sekolah, dan program-program yang mendukung proses belajar 

mengajar, penciptaan lingkungan yang kondusif.  

(Wahyu dkk, 2007:9-10) 

 

Berdasarkan pendapat di atas, sarana pendidikan terdiri dari sarana fisik dan 

non fisik dan terdiri dari 3 kelompok yaitu bangunan atau perabot, alat pelajaran 

dan media pendidikan. Contoh sarana pendidikan yang dimaksud yaitu: 

perpustakaan, ruang belajar, buku pelajaran, penciptaan lingkungan yang 

kondusif. Sarana dan prasarana tersebut dapat menunjang pekerjaan guru. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang dihadapkan 

dalam skripsi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Oleh 
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karena itu, pada bagian ini dilangkapi beberapa hasil penelitian yang ada 

kaitannya dengan poko masalah ini, antara lain : 

Tabel 2. Hasil Penelitian Yang Relevan 

lk 

N

o

  

Nama  Judul Skripsi Kesimpulan  

1 Pristia 

Winda 

Pratiwi 

Pengaruh Kompensasi, 

motivasi kerja, dan 

metode mengajar 

terhadap produktivitas 

kerja guru sertifikasi  

pada SMP Negeri 

Kecamatan Trimurjo 

Tahun Pelajaran 

2012/2013 

Ada pengaruh Kompensasi, motivasi 

kerja, dan metode mengajar terhadap 

produktivitas kerja guru sertifikasi  

pada SMP Negeri Kecamatan 

Trimurjo Tahun Pelajaran 2012/2013, 

diperoleh Fhitung>Ftabel = 75,007>3,947 

dengan keeratan hubungan koofesien 

korelasi (R) 0,766 dan Koofesien 

determinasi (R
2
) 0,587 determinasi 

(R
2
) 58%  

2 Ramadona Pengaruh perencanaan 

pembelajaran, gaya 

mengajar, dan 

keterampilan 

mengajar terhadap 

produktivitas kerja 

guru SMA 

bersertifikasi di 

Kecamatan Tanjung 

Karang Barat Tahun 

Pelajaran 2013/2014 

Ada pengaruh perencanaan 

pembelajaran, gaya mengajar, dan 

keterampilan mengajar terhadap 

produktivitas kerja guru SMA 

bersertifikasi di Kecamatan Tanjung 

Karang Barat Tahun Pelajaran 

2013/2014, yang ditunjukan oleh uji 

regresi linier multiple diperoleh (R) 

0,852 yang menunjukan koefisien 

korelasiRhitung>Rtabel yaitu 0,852>0,272 

dan koofesien determinasi (R
2
) 0,727 

atau 72,7% 

 

3 Tiffany 

Alessandra 

Pengaruh Penguasaan 

tentang model 

pembelajaran, 

Keteampilan 

Mengajar, dan 

Motivasi kerja 

terhadap kinerja guru 

sertifikasi pada SMA 

negeri dan swasta 

kecamatan tanjung 

karang timur tahun 

pelajaran 2012/2013  

Ada pengaruh penguasaan tentang 

model pembelajaran, keteampilan 

mengajar, dan motivasi kerja terhadap 

kinerja pada guru sertifikasi SMA 

Negeri dan Swasta Kecamatan 

Tanjung Karang Timur tahun 

pelajaran 2012/2013, diperoleh 

Fhitung>Ftabel = 75,007>4,0334 dengan 

keeratan hubungan koofesien korelasi 

(R) 0,776 dan Koofesien determinasi 

(R
2
) 0,587 determinasi (R

2
) 58%  
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C. Kerangka Pikir 

Kinerja guru yang dimaksud adalah tingkat keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan 

wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja guru 

adalah tingkat keberhasilan guru dalam mencapai tujuan pendidikan dengan 

melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan 

wewenangnya yaitu merencanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar sampai menilai kegiatan belajar mengajar.  

Salah satu yang mempengaruhi kinerja guru yaitu pengawasan. Pengawasan 

dilakukan dengan mengontrol guru pada saat mengajar di kelas, melihat 

perencanaan pembelajaran guru, dan memonitor apakah guru memanfaatkan 

sumber-sumber pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pengawasan yang dilakukan secara optimal 

akan berdampak pada meningkatnya kinerja guru yang optimal.  

Sarana dan prasarana sekolah adalah penunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar. Guru yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai 

akan menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada guru yang tidak dilengkapi 

sarana prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai akan 

berdampak pada meningkatnya kinerja guru. Kompensasi guru yaitu gaji atau 

kontribusi jasa yang diberikan kepada guru berdasarkan tingkat kinerja dan 

tanggung jawab masing-masing guru. Upaya mengoptimalkan kinerja guru 

yang perlu dilakukan adalah memberikan gaji yang layak sesuai dengan tingkat 
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kinerja yang diharapkan serta memberikan kompensasi bentuk lain untuk 

memenuhi kebutuhan. Dapat dipahami untuk memperjelas pengaruh RPP, 

Metode Pembelajaran, dan Sarana Pasarana Belajar terhadap kinerja guru dapat 

dilihat pada paradigma berikut: 

Gambar 1. Rencana Pelaksanaa Pembelajaran (RPP) (X1), Metode 

Pembelajaran (X2), dan Sarana Prasarana Belajar (X3) terhadap Kinerja 

Guru(Y) 

 

 

  r1 

 

 

r4                                                            r2           R 

 

 

 

                     

    r3                

 

Sumber : Sugiyono, (2010:11) 

 

 

 

 

Metode 

Pembelajaran 

(X2) 

Sarana prasarana 

Belajar 

(X3) 

RPP 

(X1) 

Kinerja Guru 

(Y) 



42 
 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir dan landasan teori di atas, rumusan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terhadap Kinerja 

pada guru SMP Negeri di kecamatan Trimurjo Lampung Tengah tahun 

pelajaran 2013 / 2014. 

2. Ada pengaruh Metode Pembelajaran terhadap Kinerja pada guru SMP 

Negeri di kecamatan Trimurjo Lampung Tengah tahun pelajaran 2013 / 

2014. 

3. Ada pengaruh Sarana Prasarana terhadap Kinerja pada guru SMP Negeri di 

kecamatan Trimurjo Lampung Tengah tahun pelajaran 2013 / 2014. 

4. Ada pengaruh RPP, Metode Pembelajaran, dan Sarana Prasarana terhadap 

Kinerja pada guru SMP Negeri di kecamatan Trimurjo Lampung Tengah 

tahun pelajaran 2013 / 2014. 

 

 

 

 

 

 


