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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang 

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang sekaligus merupakan proses 

pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan 

Tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah 

darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa yang telah 

tertuang dalam alinea II dalam pembukaan UUD 1945. Bentuk usaha yang dapat 

kita lakukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah dengan cara 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan 

bagi seluruh warga Negara Indonesia.  

Terlepas dari bagaimana kita meningkatkan kualitas bangsa kita, dewasa ini 

sekolah sekolah juga bersaing untuk memberikan yang terbaik. Setiap sekolah 

dengan keyakinan yang sama bahwa pendidikan adalah salah satu sektor terpenting 

oleh sebab itu anak anak bangsa sebagai pengisi bangsa adalah aset aset bangsa 

yang harus terus dididik. Dalam dunia pendidikan salah satu hal yang menentukan 

tingkat keberhasilan dan mencapai tujuan sekolah adalah kualitas sumber daya 

manusia salah satunya guru. Pengertian sekolah sendiri adalah suatu lembaga yang 

memang dirancang khusus untuk pengajaran para murid (siswa) di bawah 

pengawasan para guru.  
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Guru menjadi sumber daya manusia yang mempunyai tanggung jawab 

tinggi untuk mendidik di sekolah, guru menjadi penting dikarenakan guru bukan 

hanya sebagai fasilitator untuk mencapai pengetahuan kognitif, tetapi juga harus 

hadir mengisi bagian bakat dan karakter individu yang masih polos (Confait 2015, 

3-4). Tugas seorang guru menjadi tantangan tersendiri tatkala guru juga dituntut 

untuk melengkapi administrasi yang banyak, guru bersama sama dengan sekolah 

untuk bekerja sama dengan orang tua untuk mendidik anak. Banyak orang tua 

merasa bahwa pendidikan adalah tugas guru sehingga tuntutan dan ekspetasi 

mereka terhadap guru sangatlah tinggi dan kadang membuat orang tua tidak mau 

ikut bertanggung jawab dalam mendidik anaknya, terkesan lepas tanggung jawab. 

Menghadapi situasi seperti ini guru sangat membutuhkan dukungan dari dalam. 

Ada tiga faktor yang membentuk identitas guru yaitu pengetahuan pedagogi, nilai 

budaya dan kepercayaan dan juga institusi tempatnya bekerja (Newberry 2014, 

134). Institusi memainkan peranan penting. 

Organisasi sekolah mengalami perkembangan di masa sekarang. Sama 

halnya dengan sebuah organisasi maupun lembaga lain, organisasi pendidikan 

khususnya sekolah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pemimpin. Sekolah 

dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Keberhasilan kepala sekolah untuk 

meningkatkan mutu sekolah tidak terlepas dari peran serta dan komitmen semua 

pemangku kepentingan di sekolah, khususnya guru yang menjadi mitra kerja 

langsung kepala sekolah. Dalam memimpin dan mengelolah sekolah, kepala 

sekolah diharapkan mampu menciptakan budaya organisasi yang bisa membuat 

guru termotivasi untuk meningkatkan dan melaksanakan tugasnya profesionalnya 

sebaik mungkin. Prestasi kerja perlu disertai dengan kerja sama yang baik antar 
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guru yang selanjutnya menjadi pendorong bagi guru untuk bekerja lebih baik lagi. 

Dalam setiap kegiatan guru dihadapkan tidak hanya mengajar murid tetapi juga 

melaksanakan aktivitas di mana di dalamnya harus melakukan kerja sama dengan 

rekan kerja yaitu guru. Kerja sama dilakukan untuk mencapai visi dan tujuan yang 

sama di dalam sekolah. Terciptanya budaya organisasi yang baik secara tidak 

langsung juga menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai 

pemimpin sekolah sangat mempengaruhi budaya organisasi, hubungan kerja sama 

antar yang pada akhirnya akan bermuara pada komitmen kerja guru.   

Salah satu peran kepala sekolah yaitu sebagai seorang pemimpin yang 

melakukan tugas dan fungsi kepemimpinan, dalam manajemen sekolah 

kepemimpinan sangatlah penting, karena di dalamnya akan terjadi proses yang 

dilakukan dengan berbagai cara agar dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, 

mengarahkan tingkah laku orang lain, sehingga terjadilah kerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Daryanto (2011, 11) menyatakan bahwa kepala sekolah 

harus bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang baik, kepala sekolah harus 

mampu mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal agar 

tujuan sekolah dapat tercapai. Melalui hasil riset yang dilakukan (Balyer 2012, 25) 

disebutkan transformational leadership dibutuhkan untuk memberikan inspirasi 

bagi guru untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. 

Transformational Leadership, peran kepala sekolah bukan lagi seperti atasan yang 

memberikan perintah kepada bawahannya, melainkan sebagai pemimpin sekaligus 

partner yang bisa menciptakan budaya organisasi yang baik, kerja sama tim yang 

baik dan berujung kepada komitmen guru terhadap organisasi. Pada kenyataannya 

setiap individu berbeda satu sama lain, sehingga ada saja terjadi adanya 
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ketidakcocokan antara guru dengan sesama guru, guru dengan kepala sekolah. Guru 

tidak menemukan pemimpin ideal. Sehingga perbedaan yang ada menjadi konflik 

di sekolah tersebut. Guru yang tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut akan 

memutuskan untuk berpindah ke organisasi lain yang dirasa lebih baik. Majid dan 

Cohen menyatakan bahwa komitmen guru berelasi kuat dengan kualitas lulusan 

sekolah dan korelasi moderat dengan performa organisasi (Majid and Cohen, 2015), 

artinya guru yang memiliki komitmen sangat dibutuhkan di sekolah. 

Situasi yang ada di SPK SMPK 8 PENABUR Jakarta adalah masih memiliki 

angka turnover yang cukup tinggi terlepas dari usaha sekolah untuk terus 

meningkatkan komitmen guru. SPK SMPK 8 PENABUR Jakarta  adalah sekolah 

yang berada di bawah naungan sebuah yayasan yang telah berdiri sejak tahun 1950 

sampai sekarang; yang telah menyelenggarakan tradisi penghargaan bagi pegawai 

dengan masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Dinamika usia yayasan dan 

sekolah yang dinaunginya dan juga ragamnya tipikal pegawai yang datang dan 

pergi menarik untuk diteliti, terhadap relevansi perilaku organisasi dalam sekolah 

terutama dalam konteks organisasi pendidikan di masa depan. Menurut data yang 

ada berdasarkan MPP (Man Power Planning) dalam dua tahun terakhir terhitung 

tahun 2018, SPK SMPK 8 PENABUR harus mencari setidaknya tujuh orang guru 

setiap tahunnya (atau sekitar 20%) untuk mengisi kekosongan posisi. Kondisi dapat 

di lihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 di bawah ini. 

 

 

Tabel 1. 1 Daftar kebutuhan guru Tahun 2018 
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FORMULIR I 

DAFTAR KEBUTUHAN ( GURU & NON GURU ) 

TAHUN AJARAN 2018 - 2019 

SEKOLAH : SPK SMPK 8 PENABUR 

     

NO. 

GURU / NON GURU JUMLAH 

BIDANG STUDI 
KEBUTUHAN JAM HARI 

(ORANG) PELAJARAN HADIR 

1 Mathematics 1 24 5 

2 Physics 1 24 5 

3 BK 1 8 Kelas(@ kelas=24) 5 

4 Chemistry 1 24 5 

5 Ict 1 24 5 

6 English 1 24 5 

7 Biology 1 24 5 

Sumber : MPP SMPK 8 PENABUR 2018 

Tabel 1. 2 Daftar kebutuhan guru tahun 2019 

FORMULIR I 

DAFTAR KEBUTUHAN ( GURU & NON GURU ) 

TAHUN AJARAN 2019 - 2020 

SEKOLAH : SPK SMPK 8 PENABUR 

     

NO. 

GURU / NON GURU JUMLAH 

BIDANG STUDI 
KEBUTUHAN JAM HARI 

(ORANG) PELAJARAN HADIR 

1 Mathematics 1 24 5 

2 Physics 1 24 5 

3 Biology 1 24 5 

4 English 1 24 5 

5 BK 1 8 Kelas( @kelas-24) 5 

6 Ict 1 24 5 

Sumber : MPP SPK SMPK 8 PENABUR 2019 

Tingginya angka turnover seringkali tidak diimbangi dengan guru 

pengganti yang masuk ke sekolah. Bagaimana guru mempercayai suatu organisasi 

sebagai tumpuan untuk kelangsungan hidup, sementara organisasi mengalami 

perubahan dan perkembangan sedemikian rupa. Sekolah dan departemen SDM 

harus mencari kandidat guru yang tepat yang memiliki kualitas yang dapat 

diandalkan. Hal ini menjadi sebuah keadaan yang harus diperhatikan bagi SPK 

SMPK 8 PENABUR Jakarta. Starategi untuk melakukan pengelolahan sumber daya 
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manusia dalam hal ini guru harus menjadi fokus yang harus dicapai. Melalui 

rangkaian dan upaya untuk meningkatkan komitmen guru di sekolah, diharapkan 

dapat meningkatkan indeks kepuasaan orang tua (CSI- customer satisfaction index) 

di SPK SMPK 8 PENABUR Jakarta. Tujuan dari sekolah dapat dicapai dengan 

dukungan semua pihak yang ada di sekolah. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

 

 Persoalan di atas terkait komitmen guru yang rendah yang ditandai dengan 

tingkat turnover yang tinggi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik faktor 

dari dalam diri guru ataupun faktor eksternal yang dihadapi oleh guru di organisasi 

tersebut. Faktor faktor yang dimaksud diatas dapat diidentifikasi (Colquitt, LePine 

and Wesson 2018, 60) sebagai berikut mekanisme individu dan karakter individu: 

1) tingkat kepuasan kerja guru.  

Tingkat kepuasaan kerja sangat erat hubungannya dengan perasaan guru 

dalam sebuah organisasi. Semakin guru merasa memiliki dan menganggap 

bahwa posisi dan pekerjaan guru tersebut adalah penting, maka tingkat 

kepuasaannya juga akan tinggi. 

2) tingkat stress.  

Stress merupakan respond psikologis atas pekerjaam yang melebihi 

kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh guru. Semakin tinggi tingkat 

stress, maka semakin tinggi juga angka pengunduran diri oleh guru. 

 

3) motivasi yang rendah.  
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Motivasi datang dari internal dan eksternal dari seorang individu dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu, motivasi rendah muncul tatkala guru/ 

karyawan menganggap pekerjaan yang dilakukannya tidak begitu penting. 

4) tingkat kepercayaan guru.  

Kepercayaan guru meningkat tatkala masing masing guru mendaptkan 

kebutuhan yang sesuai porsi dan kebutuhan masing- masing dari suatu 

organisasi. 

5) proses belajar dalam pengambilan keputusan.  

Sebuah proses belajar adalah proses peningkatan kemampuan dari sebuah 

pengalaman. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terus  berkembang 

maka karyawan diharapakan memiliki kemampuan untuk mengambil 

keputusan yang tepat di organisasinya. 

6) kemampuan individu.  

Kemampuan guru secara kognitif, fisik,dan emosional dalam melakukan 

tanggung jawabnya memiliki dampak  terhadap performa kerja. Sekolah 

perlu mengembangkan keterampilan dalam bekerja dan kemampuan guru 

dalam mengajar untuk memberikan dampak yang positif sekolah/ 

organisasi. 

7) karakter dan pandangan atas nilai budaya tertentu.  

Nilai budaya yang dianut oleh seseorang sangat mempengaruhi pandangan 

seseorang terhadap pekerjaannya. Kita dihadapi oleh situasi dimana ada 

karyawan yang sangat aktif dan kritis dan tidak jarang yang pasif dan cuek. 

Oleh karena itu menumbuhkan pandangan orang atas budaya bertanggung 

jawab dan mampu bekerja bersama dalam kelompok menjadi penting.  
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8) gaya kepemimpinan.  

Dengan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan organisasi yang bisa 

meningkatkan motivasi, kinerja sangat diharapakan terjadi sehingga 

menciptakan hubungan yang nyaman. Dalam kenyataannya ada pemimpin 

yang membatasi diri dengan bawahannya sehingga membuat karyawan 

tidak memiliki keterikatan emosi dan tidak termotivasi. 

9) proses kerja sama melalui komunikasi dalam kelompok.  

Dalam suatu organisasi dibutuhkan komunikasi dan kerja sama dengan 

individu-individu lain ataupun dengan departemen departemen lain untuk 

mencapai tujuan organisasi. Kadang karyawan tidak memiliki relasi 

interpersonal satu sama lain sehingga mempengaruhi kinerja dan 

menimbulkan konflik untuk masing-masing individu. 

10) budaya organisasi sekolah.  

Budaya organisasi dari sekolah memiliki pandangan masing-masing dari 

masing-masing sekolah, sehingga sulit untuk melakukan penilaian. Sekolah 

benar bener perlu memikirkan yang tepat sehingga tercapai masing masing 

guru memiliki kesamaan nilai atau pandangan terhadap Budaya organisasi 

yang diterapkan. 

11) struktur organisasi/ sekolah.  

Struktur sebuah sekolah akan sedikit banyak mempengaruhi pola 

komunikasi, bentuk tugas dan juga distribusi kekuasaan. Struktur karyawan 

memiliki batasan yang jelas untuk manejerial dan operasional. Konsekuensi 

yang timbul apabila dilakukan restrukturisasi adalah adakalanya karyawan  

menjadi bingung dan stress sehingga mempengaruhi komitmen karyawan di 
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perusahaan tersebut. Restrukturisasi membutuhkan waktu untuk transisi. 

1.3.  Batasan Masalah 

 Untuk menjawab tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan 

penelitian maka penulis perlu membatasi masalah dengan jelas. Penulis membatasi 

penelitian ini yaitu hanya membahas pada pengaruh transformational leadership, 

kerja sama tim, dan budaya organisasi terhadap komitmen guru di SPK SMPK 8  

PENABUR Jakarta. 

 

1.4.  Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :  

1) Apakah terdapat pengaruh positif antara transformational 

leadership kepala sekolah terhadap komitmen guru di SPK SMPK 8 

PENABUR Jakarta? 

2) Apakah terdapat pengaruh positif antara kerja sama tim terhadap 

komitmen guru di SPK SMPK 8 PENABUR Jakarta? 

3) Apakah terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap 

komitmen guru di SPK SMPK 8 PENABUR Jakarta? 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
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1) Menganalisis pengaruh hubungan antara transformational 

leadership kepala sekolah terhadap komitmen guru di SPK  SMPK 

8 PENABUR Jakarta. 

2) Menganalisis pengaruh hubungan kerja sama tim terhadap 

komitmen guru di SPK SMPK 8 PENABUR Jakarta. 

3) Menganalisis hubungan budaya organisasi di SPK SMPK 8 

PENABUR terhadap komitmen guru. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

1.6.1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi 

referensi atau bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang 

memiliki fokus permasalahan yang sama dan diharapkan dapat 

memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan khususnya 

yang berkaitan dengan persoalan persoalan yang ada di dalam dunia 

pendidikan. 

1.6.2.  Manfaat Praktis 

Besar harapan agar penelitan ini dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan yang berarti bagi yayasan ataupun organisasi 

dimana penelitian ini dilakukan maupun lembaga pendidikan 

lainnya yang memiliki kesamaan karakteristik. Untuk terus bisa 

berkarya melalui pemberian dan dukungan kebijakan bagi guru guru 

di sekolahnya untuk semakin meningkatkan komitmen guru dengan 

optimal melalui pendekatan variabel yang ada untuk menghadapi 
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perkembangan organisasi/ sekolah di masa depan. 

Sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi 

masyarakat luas demi memperdalam wawasan bidang pendidikan 

khususnya untuk mengidentifikasi hubungan antara 

transformational leadership kepala sekolah, kerja sama tim, dan 

budaya organisasi dengan keterkaitan dengan komitmen guru. 

 

1.7.  Sistematika Penelitian 

Tesis ini terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut: 

1) BAB I. PENDAHULUAN 

Melihat permasalahan yang ada dan yang menjadi perhatian 

utama Sekolah SPK SMPK 8 PENABUR Jakarta dan 

signifikansinya dengan penelitian yang ada. Menguraikan 

tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil 

penilitian, dan sistematika penulisan. 

2) BAB II. LANDASAN TEORI 

Berisi kajian teori yang terkait dengan transformational 

leadership, kerja sama tim, budaya organisasi, dan komitmen 

guru. Lebih lanjut dalam bab ini akan melihat hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat 

ini. 

3) BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Menyajikan model penelitian kuantitatif dengan metode SEM 
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(Structural Equation Modeling) dan juga prosedur penelitian 

mulai dari persiapan, pelaksanaan serta pengolahan data. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

secara online ke 32 guru dan diolah dengan aplikasi SmartPLS 

3.0.  

4) BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah transformational 

leadership, kerja sama tim , budaya organisasi dan juga 

komitmen guru. Analisa yang dilakukan mulai dari pengujian 

persyaratan analisis, uji reliabilitas dan uji validitas. Hasil dari 

peneltian ini adalah hipotesis satu, hipotesis dua dan hipotesis 

tiga diterima dan didukung  

5) BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 

antara transformational leadership terhadap komitmen guru, 

kerja sama tim terhadap komitmen guru, dan budaya organisasi 

terhadap komitmen guru. Penelitian ini ditujukan untuk terus 

bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya komitmen guru 

dan juga pentingnya membangun komitmen yang kuat bagi 

guru- guru. 

 

 

 

 


