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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 
 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang 

(Sisdiknas Undang- Undang no 20, 2003). Salah satu komponen yang 

sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan di suatu sekolah 

adalah komponen tenaga pendidik atau guru. 

Sebagai salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, guru 

harus mampu  berperan  secara  aktif  dan  menempatkan  kedudukannya  

sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang 

semakin berkembang. Saat ini guru tidak semata-mata berperan sebagai 

pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga 

sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai 

pembimbing yang mengarahkan dan menuntun siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Kelengkapan dari jumlah tenaga pengajar dan kualitas 

dari guru tersebut akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar 

yang berujung pada peningkatan  mutu  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  

guru  dituntut  professional dalam menjalankan tugasnya. 
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Dalam upaya menciptakan guru yang professional, saat ini 

pemerintah telah membuat aturan yang tertuang dalam Undang Undang 

No. 14 tahun 

2015 tentang guru dan dosen. Pada pasal 8 undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Akan tetapi 

pada kenyataannya, masih ditemukan guru yang belum memenuhi 

persyaratan tersebut. 

Adapun pada pasal 20 (a) UU No. 14 Tahun 2005 menyebutkan 

bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang 

diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk kinerja 

guru. 

Kinerja  guru  merupakan  kemampuan  seorang  guru  dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran di  sekolah  dan bertanggung jawab  

atas siswa yang berada di bawah bimbingannya dengan meningkatkan 

prestasi atau hasil  belajar  siswa-siswanya  (Supardi,  2016:54).  

Peningkatan kinerja guru   akan   berpengaruh   pada   peningkatan   

kualitas   output   SDM   yang dihasilkan  dalam  proses  pendidikan  dan  

pembelajaran.  Oleh  karena  itu, sangat penting bagi guru untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kinerja 

dari para guru masih belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya 

indikasi-indikasi kurangnya kinerja guru, di antaranya masih ada 

beberapa guru yang belum merasa perlu menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran, program semester maupun program tahunan. sebagian 

besar masih sekadar menyusun hanya untuk memenuhi kewajiban 

administrasi dan birokrasi serta tidak sedikit yang cenderung asal-asalan 

dalam menyusun administrasi pembelajaran tersebut. Pengamatan 

tersebut peneliti lakukan di unit kerja peneliti yakni SMP Negeri 1 

Cluwak.  Berikut  daftar  rekapitulasi  pengumpulan  Rencana  

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  beserta nilai kelengkapanya. 
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Tabel 1.1 Lanjutan 

No                       Nama                     
                        Nilai                          

Rata-Rata 
                                                       Kelengkapan    Isi    Kesesuaian      

  27    Yunita Rahmawanti, S.Pd                     8              7              8                  7.67   

  28    Riningsih, S.Pd                                     8              8              8                  8.00   

  29    Sri Kanthi Masyuni, S.Pd                      8              8            7.5                7.83   

  30    Eka Yunita Widyawati, S.Pd               7.5             8              8                  7.83   

  31    Ali Mustofa, S.Pd. I                              8              8              8                  8.00   

  32    Dian Mariana Ulfa, S.Pd                       8              8              7                  7.67   

  33    Tika Septiani, S.Pd                                7              8              8                  7.67   

  34    Kaswati,S.Pd                                         7              7              8                  7.33   

  35    Agung Hariyanto,S.Pd                          7              7            7.5                7.17   

  36    Kaswati, S.Pd.                                       7              8              7                  7.33   

  37    Etti Khoisyah, S.Pd                               8              7              8                  7.67   

  38    Nunuk Muningsih, S.Pd                        7              8              8                  7.67   

  39    Ninik Nur Hanifah. S.Pd.I                    7             7.5             8                  7.50   

  40    Susi Yuni Kartika, S.Pd                        7              7              8                  7.33   

  41    Candra Dewi Krisdiyanti, S.Pd             7              8              8                  7.67   

  42    Deny Widya Kartika, S.Pd                    7              7              8                  7.33   

  43    Linda Nurul Azizah, S.Pd                     8              8              8                  8.00   

  44    Ani Puspita, S.Pd                                  8              7              7                  7.33   

  45    Elingga Syaifuddin, S.Pd                      7              7              8                  7.33   

  46    Kristin Angraeni, S.Pd                          8              7              7                  7.33   

  47    Agustina Dewi Ratnasari                      8              8              7                  7.67   

  48    Zuni Retnowati, S.Pd                            7              7              7                  7.00   

  49    Eny Kamayanti, S.S                              7              8              8                  7.67   

50 Yanuar Burus Widyatmoko                  -                -              -                    - 

Sumber : SMP Negeri 1 Cluwak, 2021 

 
Kurang optimalnya kinerja guru tersebut di atas didunga karena pengaruh 

beberapa faktor. Menurut Gibson (1987) dalam Wikipedia menjelaskan ada 3 

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, yakni: (1) Supervisi klinis (kemampuan, 

ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan 

demografi seseorang), (2) Faktor psikologis (persepsi, peran, sikap, kepribadian, 

motivasi dan kepuasan kerja), (3) Faktor organisasi (budaya organisasi, desain 

pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan atau reward system). Dari ketiga 

faktor tersebut, faktor organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru yang berasal dari eksternal. Artinya faktor tersebut dipengaruhi oleh 

pimpinan, teman guru dan lingkungan sekolah tersebut. 
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Pada faktor  organisasi,  terdapat  beberapa hal  yang menurut  

peneliti sangat berpengaruh terhadap kinerja guru, yakni kepemimpinan 

dan budaya organisasi. Dari segi kepemimpinan, peran kepala sekolah akan 

berpengaruh terhadap kinerja guru. Di dalam organisasi sekolah, kepala 

sekolah memiliki wewenang untuk melakukan supervisi yang berguna 

untuk meningkatkan kinerja guru. Selain itu, model kepemimpinan kepala 

sekolah juga akan berpengaruh terhadap kinerja guru. Adapun dari segi 

budaya organisasi yang dalam hal ini adalah budaya sekolah juga akan 

sangat berpengaruh terhadap kinerja guru.  Budaya sekolah adalah 

suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan 

sesama, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, antar tenaga 

pendidikan, dan antara tenaga pendidik dengan pendidik dan peserta didik, 

dan antara anggota kelompok masyarakat dengan warga sekolah yang 

terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku 

di suatu sekolah (Kulsum, 2011:25). 

Kajian penelitian tentang kinerja guru dipengaruhi oleh 

kepemimpinan transformasional dan supervise klinis dilakukan oleh  Siti 

Alawiyah, (2018) menunjukan  kepemimpinan  transformasional  dan  

supervisi  klinis berpengaruh terhadap kinerja guru sejalan dengan   Haris 

Wadji Nugraha, (2018) menyatakan bahwa pengaruh supervisi klinis 

kepala sekolah terhadap kinerja   mengajar   guru   di   Sekolah   Menengah   

Pertama   Se-Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Menurut   Nurmi 

Indah Sari, (2018) kinerja guru juga dipengaruhi oleh budaya sekolah 
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dengan hasil penelitiannya yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara budaya sekolah terhadap kinerja guru di SMPN 3 

Baso. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadona dan Wibowo, (2016) 

menyimpulkan bahwa supervisi kepala sekolah berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kinerja guru pada guru SMP K 1 Penabur Pasar Baru 

Jakarta Pusat dan   Zulkarnaen, Z., Supriyati, Y., dan Sudiarditha, I. K. 

R., (2020) dalam  penelitianyadengan  judul  Pengaruh  budaya  sekolah,  

gaya kepemimpinan transformasional, dan motivasi kerja terhadap kinerja 

guru SMK menunjukan ada pengaruh positif budaya sekolah terhadap 

kinerja guru SMK,  adanya  pengaruh  gaya  kepemimpinan  

transformasional  terhadap kinerja guru SMK. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

menggabungkan 3 (tiga) variabel bebas dalam 1 (satu) penelitian yaitu 

supervisi klinis, kepemimpinan tranformasional dan budaya sekolah 

terhadap kinerja  guru. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mencoba 

membuktikan pengaruh supervisi klinis, kepemimpinan transformasional, 

dan budaya sekolah terhadap kinerja guru melalui penelitian ini. 

1.2  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah supervisi klinis berpengaruh terhadap  kinerja guru  SMP 

Di Korwil Tayu Kabupaten Pati? 

1.2.2 Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap 
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kinerja guru SMP Di Korwil Tayu Kabupaten Pati? 

1.2.3 Apakah budaya sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru SMP 

Di Korwil Tayu Kabupaten Pati? 

1.2.4Apakah berpengaruh  supervisi  klinis,  kepemimpinan  

transformasional,  dan budaya  sekolah  secara  bersama-sama  

berpengaruh  terhadap  kinerja guru SMP Di Korwil Tayu Kabupaten 

Pati? 

1.3  Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut  di  atas,  tujuan  yang  

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk  menganalisis  pengaruh  supervisi  klinis  terhadap  kinerja  

guru SMP Di Korwil Tayu Kabupaten Pati. 

1.3.2 Untuk    menganalisis    pengaruh    kepemimpinan    

transformasional terhadap kinerja guru SMP Di Korwil Tayu 

Kabupaten Pati. 

1.3.3 Untuk  menganalisis  pengaruh budaya  sekolah terhadap  kinerja  

guru SMP Di Korwil Tayu Kabupaten Pati. 

1.3.4 Untuk    menganalisis    pengaruh    supervisi    klinis,    

kepemimpinan transformasional, dan budaya sekolah terhadap 

kinerja guru SMP Di Korwil Tayu Kabupaten Pati. 

1.4  Manfaat Penelitian 
 
1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai perbendaharaan 

perpustakaan yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah 

yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Penelitian  ini  dapat  dijadikan  referensi  penelitian  korelasi  

dalam pengembangan penelitian yang relevan di masa yang akan 

datang. 



8 

 

 

 

1.4.2    Manfaat Praktis 

 
1. Manfaat Bagi Guru 

 
Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan kinerja guru semakin 

meningkat sehingga mampu memberikan pendidikan yang terbaik 

untuk para siswa. 

2. Manfaat Bagi Kepala Sekolah 

 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kepala 

sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja guru di sekolahnya. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kualitas pendidikan yang 

ada di sekolah menjadi lebih baik lagi. 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 
 

Agar tidak  menyimpang  dari  permasalahan  dan  lebih  terarah,  

maka dalam penulisan tesis ini penulis membatasi ruang lingkup yakni  

pengaruh supervisi   klinis,   kepemimpinan   transformasional,   dan   

budaya   sekolah terhadap kinerja guru dengan mengukur indicator-

indikator ketiga variabel independen (supervisi klinis, kepemimpinan 

transformasional, dan budaya sekolah) terhadap variabel dependen (kinerja 

guru). 

1.6  Definisi Operasional Variabel 
 

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul dan ruang lingkup 

masalah   yang  diteliti,  penulis  akan  mendefinisikan  secara  

operasional defenisi-defenisi yang terdapat dalam penelitian ini. Secara 
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lebih lanjut (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa definisi operasional 

adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi 

variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu 

yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi 

pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran 

konstrak yang lebih baik. 

Adapun defenisi-defenisi operasional yang berkaitan dengan 

penelitian ini antara lain: 

1.6.1    Pengaruh 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2011) mengatakan, 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu (orang, 

benda) yang  ikut  membentuk  watak,  kepercayaan,  atau  perbuatan 

seseorang.”. 

Dalam kaitan dengan penelitian ini pengaruh adalah efek yang 

ditimbulkan dari gejala yang satu terhadap gejala yang lainnya. 

1.6.2    Supervisi Klinis 

 
Supervisi  klinis  adalah  suatu  bentuk  bimbingan  professional 

yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhannya melalui siklus 

yang sistematik dalam perencanaannya, observasi yang cermat 

atas pelaksanaan, dan pengkajian balikan dengan segera dan obyektif 

tentang penampilan mengajarnya yang nyata, untuk meningkatkan 

ketrampilan mengajar dan sikap profesional guru itu. Melalui latihan 
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mengajar dengan supervisi klinis tersebut guru dibantu 

mengembangkan dirinya agar kesenjangan antara tingkah laku 

mengajar yang nyata dan tingkah laku mengajar yang ideal 

makin lama makin mengecil (Sukardjo, 2014:18) 

Dalam penelitian ini bahwa supervisi merupakan kegiatan 

pemberian bimbingan atau pembinaan kepada guru oleh pimpinan di 

atasnya, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Dengan demikian, 

supervisi bukan mengarah kepada investigasi melainkan lebih 

mengarah kepada pemecahan masalah pengajaran agar kualitasnya 

menjadi lebih baik. 

Indikator supervisi klinis dalam penelitian ini adalah: 

 
1. Perencanaan supervisi 

 
2. Pelaksanaan supervisi 

 
3. Tindak lanjut evaluasi supervisi 

 
1.6.3    Kepemimpinan Transformasional 

Siswanto dan Sucipto, (2018) pemimpin dikatakan 

transformasional terutama diukur dalam hubungannya dengan efek 

kepemimpinan terhadap pengikut. Para pengikut seorang pemimpin 

dengan kepemimpinan transformasional akanmerasa adanya 

kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap dirinya. 

Dalam penelitian ini bahwa Kepemimpinan Transformasional 

adalah kepemimpinan yang mampu menginspirasi, mengarahkan dan 

menggerakkan pengikut untuk melakukan perubahan melalui 

pemberdayaan dalam mencapai tujuan tertentu. 

 



11 

 

 

 

Indikator kepemimpinan transformasional dalam penelitian ini 

adalah: 

1.  Inspirational Motivation (Motivasi Inspirasional) 

 
2.  Idealized Influence (Pengaruh Ideal) 

 
3.  Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual) 

 
4.  Individual Consideration (perhatian Individu) 

 
1.6.4    Budaya Sekolah 

 
Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan 

dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan 

dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami, dibentuk oleh 

lingkungan  yang  menciptakan  pemahaman  yang  sama  di  antara 

seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf, 

siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan 

sekolah (Andika, N. J., Setiawan, F., Abdul Wahab, J., Rona, S., dan 

Wijaya, M. I., 2021). 

Dalam penelitian ini bahwa budaya sekolah merupakan nilai- 

nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang 

menuntun  kebijakan  sekolah terhadap  semua unsur dan  

komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara 

melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan 

dasar yang dianut oleh personil sekolah. 

Indikator budaya sekolah dalam penelitian ini adalah: 

 
1. Aturan sekolah 
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2. Kebiasaan-kebiasaan 

 
3. Nilai-nilai budaya sekolah 

 
4. Interaksi sosial 

 
1.6.5    Kinerja Guru 

 
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan  suatu  kegiatan/program  kebijaksanaan  dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi (Irham, 2015). 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kinerja guru adalah 

pencapaian guru atas apa yang telah direncanakannya dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

Indikator kinerja guru dalam penelitian ini adalah: 

 
1. Perencanaan pembelajaran 

 
2. Penguasaan materi 

 
3. Penguasaan metode dan Strategi mengajar 

 
4. Pemberian tugas - tugas kepada siswa 

 
5. Kemampuan mengelola kelas 

 
6. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi


