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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Pendidikan merupakan salah satu organisasi formal yang berfungsi untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa, juga merupakan tempat untuk memperoleh 

berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk dikemudian hari. Sekolah juga 

menyediakan tempat bagi para pendidik untuk perkembagan ilmu. Bukan sekedar 

sebagai tempat menimbah pengetahuan saja, melainkan sekolah juga sebagai 

wadah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Memberikan kontribusi 

pendidikan lebih bermutu serta menciptakan manusia yang berkarakter moral. 

Tentunya diperlukan tenaga pendidik dalam yang berkualitas untuk 

mengembangkan pendidik yang berkualitas. Guru adalah aset bernilai yang 

berperan penting dalam menggerakkan di bidang pendidikan hingga organisasi 

sekolah dapat berkembang lebih maju serta mengembangkan komponen yang ada 

di dalamnya. Oleh sebab itu organisasi pendidikan harus mempunyai guru-guru 

yang profesional di eranya globalisasi pengetahuan bukan hanya guru yang pandai 

mengelola pembelajaran, tetapi guru merupakan individu yang terus menunjukkan 

kemampuan untuk belajar. Guru yang profesional merujuk pada pekerja 

pengetahuan merupakan ciri-ciri di era globalisasi pengetahuan. Harteis (2009, 2) 

mengutarakan bahwa “Guru” menjalankan tugas serta pengembangan 

profesionalnya melalui pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi 

guru sesuai dengan perkembangan pengetahuan yang diperlukannya. 

Guru tidak terlepas dari kompetensi guru yang mencakup hal-hal sebagai 

standart kompetensi dalam peraturan Menteri pendidikan Nasional guru, etos 
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kerja dan komitmen guru kurang mendapat penghargaan dari masyarakat sebagai 

peraturan Nomor 16 Tahun 2007 menyatakan ada empat kompetensi wajib 

dimiliki seorang guru. Yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Semua kompetensi yang 

disebutkan akan terwujud keprofesional dalam melaksanakan tugasnya. Guru 

yang berkompoten serta memiliki jiwa berdedikasi yang besar untuk tugas yang 

diembannya, dan mempunyai kemampuan membawa organisasi menuju 

kesuksesan bersama. Khusus dibidang profesi seorang guru. Dijelaskan oleh Sidi 

(2001, 38) bahwa guru berprofesional akan dituntut persyaratan yang ditentukan 

yaitu mempunyai profesi kompetensi keilmuan, mempunyai kemampuan 

berkomunikasi (skill comunication) yang baik dengan siswa didik, serta komitmen 

yang tinggi terhadap profesinya dan memiliki jiwa kreatif dan produktif, terus 

mengupgredkan diri. Tetapi kenyataannya disekolah penuh keterbatasan dalam 

pelaksanaannya secara insitusional terdapat beberapa permasalah yang kurang 

memadainya seperti kualifikasi guru, kompetensi guru, dan rendahnya tingkat 

kesejahteraan guru. 

Sekolah yang maju memerlukan guru yang akan melaksanakan lebih dari 

tugas yang telah ditentukan mereka akan mengerjakan tugas lebih dari harapan 

organisasi yang disebut Organizational Citizenship Bahevior (OCB) dalam dunia 

pendidikan sangat membutuhkan guru yang mau melakukan OCB. Menurut 

Somech & Oplatka (2015, 69) dalam bukunya yang membahas OCB tentang 

sekolah menjelaskan bahwa secara bersamaan dampak relatif dari karakteristik 

sikap guru) terhadap persepsi dukungan superior dan karakteristik organisasi (nilai 

organisasi individualisme versus kolektivisme) pada OCB di sekolah. Hal 
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ini akan membawa nilai evaluasi kinerja yang memuaskan jika dilaksanakan oleh 

guru-guru di sekolah, disamping tugas mendidik siswa dan mempersiapkan 

sejumlah pembelajaran harian lasson plan (RPP), program semester, program 

tahunan, serta administrasi kelas, dan tugas-tugas lain yang harus dikerjakan oleh 

seorang guru untuk menunjang pembelajaran yang efektif dan kreatif. Tentunya 

semua dapat dilakukan oleh guru akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

dalam setiap kegiatan yang diadakan disekolah. 

Tapi kenyataannya didunia kerja (sekolah SMK Mudita) dengan kata lain 

guru SMK Mudita skill mengajar yang berstandar berbasis nasional begitu juga 

ada diantara guru yang sudah lama mengajar tersebut masih ada yang memiliki 

OCB tidak mencapai standar, sikap kurang toleransi terhadap situasi yang kurang 

disenagi dilokasi kerja dan kurang mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan 

disekolah SMK Mudita. Kurangnya Organisasi Citizenship Behavior (OCB) di 

para guru SMK Mudita. Dapat dilihat dari adanya diantara karyawan yang kurang 

mentaati peraturan yang ditetapkan disekolah. Hal ini bisa dilihat dari hasil survei 

dari kepala sekolah serta hasil observasi peneliti. Berdasarkan hasil wawancara 

kepala sekolah peneliti menemukan permasalahan yang ada, seperti kenyataanya 

masih ada guru yang melanggar tata tertib sekolah contohnya adalah jam masuk 

kerja terlambat. Hal ini menjelaskankan Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) akan membawa dampak kurang baik pada efektivitas kerja, maka perlu 

mencari dimana permasalahannya. 

Sekolah SMK Mudita Seperti adanya guru yang masih memiliki kendala 

nya kurang motivasi, kinerja, dll. Kepala sekolah mengatakan sekolah SMK 

Mudita pernah mendapat Penghargaan Kabupaten Kota Singkawang sebagai 
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Sekolah terbaik. Kepala sekolah SMK Mudita sempat mengatakan tidak semuanya 

bersedia untuk melakukan kerja ekstra karena pertimbangan keluarga dan hal lain 

juga menjadi prioritas guru. Tetapi ditugaskan masalah yang sangat urgen untuk 

menyelesaikan, para guru kurang berantusias bersedia mengerjakannya demi 

kemajuan sekolah. 

Seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Sekolah SMK Mudita bahwa ada 

70% guru di sekolahnya menunjukkan adanya ekstra kerja dengan menampilkan 

tindakan yang membantu rekan kerja yang sedang sakit, membantu tim unit lain 

memiliki beban kerja berat. Sekitar 70% guru membagi informasi kepada rekan 

kerja mengenai hal-hal penting tentang pekerjaan mereka. Kepala sekolah SMK 

Mudita juga sempat menyinggungkan sekitar 70% guru saling menjaga sikap yang 

baik dengan rekan guru lainnya meskipun rekan gurunya terkadang melakukan hal 

yang tidak menyenangkan demi menjaga nama baik dan kepentingan sekolah. 

Menurut kepala sekolah SMK Mudita sekitar 70% guru-guru memberi pesan dan 

ide yang baik demi kemajuan sekolah yang lebih baik dalam hal-hal yang positf 

sekitar 70% guru-guru mempresentasikan diluar sekolah. Apabila ditinjau dari 

secara keseluruhan berdasarkan kriteria guru yang ditunjukan oleh OCB Kepala 

sekolah SMK Mudita mengatakan sekitar 60-70%.  

Hal ini dialami sekolah SMKMudita yang menjadi fokus penelitian , tabel 

1 menunjukan bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun  2020 terjadi  sangat lamban 

dalam kemajuan kinerja guru, Faktor apa yang mempengaruhi pada guru dalam 

melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai seorang pembimbing dan 

pendidik disekolah, kemudian itu akan menunjukan pada tingkat tinggi dan 

rendahnya kinerja seorang guru akhir menentukan efisiensi dan produktivitas 

disebuah sekolah. Apabila guru-guru mendapat tugas dalam kondisi mendesak 
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bahkan di luar jam pekerja, guru merasa enggan tidak melakukannya pada 

akhirnya mereka melakukan dengan keluhan yang bermunculan. Seandainya di 

pihak sekolah memberi dukungan dan motivasi yang optimal dan ditambah kepala 

sekolah memperlakuan dengan gaya kepemimpinan pelayanan yang tinggi, 

sehingga para guru-guru dapat merasakan adanya kesejahteraan spisikologi seperti 

kedamaian dan kebahagiaan dalam jiwa seperti yang ditemukan oleh Coetze, 

M.F.Bussin, M.& Geldenhuys, M., (2017,7 ) bahwa dengan Servant Leadership 

kepemimpinan yang melayani dan kesejahteraan yang berhubungan dengan 

pekerjaan peranan kepemimpinan pelayan dan kesejahteraan terkait pekerjaan. 

Artinya peranan pemimpin pelayanan suatu organisasi dalam memperlakukan 

bawahan nya dengan dukungan kesejahteraan spisikologi dan kesejahteraan fisik 

akan berpengaruh terhadap OCB para guru. 

Dukungan dan kesejahteraan masing-masing organisasi itu mempunyai 

perbedaan karena harus menyesuaikan apa yang diharapkan organisasi 

mendapatkan apa yang sesungguhnya mereka dapatkan. Produktivitas, 

profitabilitas, dan perilaku keselamatan dari pemimpin pelayanan sebagai 

mediator yang baik terhadap OCB melalui penelitiannya. Demikian dengan 

kesejahteraan yang mempengaruhi OCB guru dapat dirasakan oleh guru seberapa 

besarnya tingkat kesejahteraan guru dari pimpinan pelayanan disekolah akan 

menyebabkan tingginya OCB guru. Selama empat dekade, kepemimpinan 

pelayanan telah berkembang sebagai teori kepemimpinan yang memiliki reputasi 

dan membangun karakteristik dan ukuran kepemimpinan pelayanan dijelaskan 

dengan baik dalam literatur penelitian empiris menunjukkan dampak positif dari 

kepemimpinan pelayanan di individu, Tim, dan organisasi. 
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Guru merasakan tingkat kesejahteraan dalam suatu sekolah yang 

memberikan keinginan guru bertahan lama bekerja pada sekolah tersebut 

(Colquitt, Lepine, dan Wesson 2015, 116). Good Theacher akan berkomitmen 

terhadap sekolahnya selama bekerja tentunya memiliki berbagai faktor membuat 

seorang guru, sehingga tidak ada kepastian menjadi suatu jaminan untuk tahan 

berjuang berdedikasi untuk sekolahnya. Bagi seseorang guru yang berprofesi di 

tempat ia mengajar menjadi warga yang baik (good citizen) tetapi dukungan dan 

kesejahteraan dari organisasi proses kesejahteraan yang berhubungan dengan 

pekerjaan, yaitu proses gangguan kesehatan dan proses motivasi. Berdasarkan 

penjelasan yang diatas penting nya Organizasional Citizenship Behavior (OCB ) 

bagi guru, ada beberapa temuan masalah sekolah SMK Mudita peneliti bertujuan 

baik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Servant Leadership, 

Perceived Organizational Support, Well-Being, terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) disekolah SMK Mudita kota Singkawang”. 

Fakta: 

 

1. Masih terdapat Guru yang belum sesuai kualifikasi dan Bidang studi yang 

diampuh. Ada 4 guru yang belum S1, karena sulitnya mendapatkan guru yang 

sesuai kualifikasinya, misalnya Guru Mandarin, Guru Agama Buddha, dan 

Guru Produktif yang sesuai dengan program keahlian yang di selenggarakan. 

Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Guru tidak tetap Guru tetap 

25 

 
20 

 
15 

 
10 

 
 

 
0 

Perbandingan Guru Tetap 

Tabel 1.1 Keadaan Guru SMK Mudita 

              
 

Sumber: Tata Usaha SMK Mudita Singkawang 2020 

 

2. Masih Banyaknya Guru Tidak Tetap ( Guru Tetap hanya 50%), sehingga guru 

selain mengajar di SMK Mudita mengajar juga di sekolah lain 

Tabel 1.2 Perbandingan Guru Tetap dan Guru Tidak tetap 

 

 

Sumber: Tata Usaha SMK Mudita Singkawang 2020 
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Buruk Kurang Baik Sangat baik 

30 

 
25 

 
20 

 
15 

 
10 

 
5 

 
0 

Penilaian Kinerja Guru SMK Mudita Singkawang 

3. Belum semua guru memiliki kinerja yang baik, karena kurang fokus masih 

mengajar di sekolah lain. 

Tabel 1.3 Penilaian Kinerja Guru Smk Mudita 

 

Sumber: Laporan penilaian kinerja guru. 

 

4. Kerja sama antara guru dengan guru yang lain masih kurang. 

 

5. Motivasi kerja masih rendah, hal ini dapat di lihat dari tingkat kehadiran dan 

partisipasi guru dalam berbagai kegiatan. Ada sekitar 3 guru yang memiliki 

Tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Hal ini dikarenakan guru tersebut 

memiliki tugas di sekolah lain. 

Tabel 1.4 Ketidak hadiran guru SMK Mudita 

 

No. Aspek Tahun Pelajaran 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Persentasi Kehadiran Guru 98,45% 98,50% 98,67% 

Sumber: Laporan penilaian kinerja guru. 2020 
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Harapan: 

 

1. Sekolah (SMK Mudita) memiliki Guru yang profesional, semua guru memiliki 

kualifikasi akademik S1 sesuai Bidang Studinya 

2. Sekolah memiliki Guru Tetap Sekurang-kurangnya 75%. 

 

3. Guru Memiliki kinerja yang baik, profesional, lebih fokus mengajar di SMK 

Mudita, sehingga lebih banyak perhatian kepada peserta didik. 

4. Guru memiliki kerja sama yang baik dengan sesama guru, atasan dan luar 

sekolah. 

5. Guru memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga tingkat partisipasi atau 

kehadiran juga tinggi dalam melaksanakan tugas mengajar dan kegiatan luar 

pembelajaran. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan 

penelitian selajutnya yang telah disebutkan di atas, penulis menjelaskan OCB 

merupakan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap guru di sekolah. OCB guru 

dalam sebuah organisasi pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, 

diantaranya: 

1) Kesejahteraan organisasi disekolah belum menjadi harapan yang positif dapat 

dirasakan oleh guru untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupannya yang 

dimiliki OCB 

2) Persepsi dukungan organisasi (POS) yang menunjukkan adanya dorongan yang 

kuat dari pemimpin disekolah dapat dirasakan oleh guru, sehingga mendukung 

pekerja untuk memiliki OCB 
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3) Kepemimpinan pelayanan (Servant Leadership) dalam organisasi semestinya 

menunjukan berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, dan 

menggerakkan, sehingga guru merasakan ada kepercayaan untuk terus 

berkontribusi dengan maksimal untuk sekolah 

4) Pemimpin pelayanan (Servant Leadership) belum benar-benar melayani 

dengan semua hal yang positif. 

5) Pemimpin pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tindakan pekerja 

belum memberikan dampak positif yang maksimal kearah pengetahuan dan 

keterampilan kerja, sehingga belum maksimal membawa rmanfaat dalam 

pengambilan keputusan, serta belum dapat memberikan tindakan-tindakan 

positif yang mencerminkan OCB. 

6) Gaya kepemimpinan yang terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh pemimpin 

belum memberi pengaruh dan motivasi yang optimal kepada bawahannya 

untuk Mencapai tujuan tertentu sebagai salah satu wujud OCB 

7) Oganizational Citizenship Behavior OCB mempunyai peranan penting dalam 

kesuksesan organisasi sekolah, sehingga perilaku OCB mendorong pada Guru 

diwajibkan untuk menunjukkan kinerja yang maksimal pada sekolah, tetapi 

sebagian guru belum menunjukkan yang maksimal kinerja guru sebagai profesi 

guru pada sekolah 

8) Perilaku OCB untuk memajukan organisasi dengan bekerja lebih dari tugas 

formalnya tanpa mengharapkan imbalan secara individu belum menunjukkan 

prilaku yang positif. 

9) Disekolah sebagian besar guru belum menerapkan strategi pembelajaran secara 

kreatif dan inofatif sebagai prilaku OCB. 
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10) Sebagian guru mempunyai sikap kepribadian dan budaya yang baik 

disekolah. 

Belum terlihat karakter apa yang mempengaruhi prilaku, pola pikir dan 

emosi oleh karena itu belum dapat melihat karyawan bertindak dalam organisasi, 

yang salah satu diantaranya dapat ditunjukkan dengan memiliki OCB. 

1.3 Batasan masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah penulis menemukan variabel yang 

berhubungan dengan OCB kepada guru disekolah SMK Mudita, oleh sebab itu 

peneliti akan membatasi masalah yang diteliti adalah di lingkungan sekolah SMK 

Mudita penelitian yang berfokus pada masalah Servant Leadership, kesejaretaan, 

persepsi dukungan dari organisasi , dan OCB pada guru 

1.4 Rumusan masalah 

 

Berdasarkan pada beberapa batasan masalah, maka penulis merumusan dalam 

penelitian berikut ini: 

1. Apakah kepemimpinan yang melayani berpengaruh positif terhadap 

 

Well-being guru SMK Mudita? 

 

2. Apakah POS berpengaruh positif terhadap Well-being guru-guru di SMK 

Mudita? 

3. Apakah Kepemimpinan yang melayain berpengaruh positif terhadap OCB 

guru SMK Mudita? 

4. Apakah POS berpengaruh positif terhadap OCB guru SMK Mudita? 
 

5. Apakah Well-being berpengaruh positif terhadap OCB guru SMK Mudita? 

 

1.5 Tujuan penelitian 
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Berdasarkan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui, dan 

menganalisis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis secara ilmiah bahwa Servant Leadership berpengaruh 

positif terhadap Well- being guru SMK Mudita? 

2) Untuk menganalisis secara ilmiah bahwa POS berpengaruh positif terhadap 
 

Well-being guru SMK Mudita? 

 

3) Untuk menganalisis secara ilmiah bahwa Servant Leadership berpengaruh 

positif terhadap OCB Guru SMK Mudita? 

4) Untuk menganalisis secara ilmiah bahwa POS berpengaruh posistif terhadap 

OCB Guru SMK Mudita? 

5) Untuk menganalisis secara ilmiah Well-being berpengaruh positif terhadap 

OCB guru SMK Mudita? 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Dalam penelitian ini berharap dapat berguna berbagai pihak dan peneliti 

selanjutnya. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

Disegi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berikan masukan sebagai 

bahan acuan kepada para peneliti selanjutnya dalam menganalisis dan 

mengembangkan mengenai perilaku organisasi dalam kajian. Dan diharapkan 

dapat menyumbang kontribusi dalam knowledge terkait dengan berpengaruh 

Servant Leadership peningkatan kesejahteraan guru berbasis Organizational 

Chitizenship Behavior (OCB). Dan kepemimpinan transformasional berkaitan 

dengan peningkatan standart kinerja guru mengenai topik Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) guru disebuah organisasi. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

 

Disegi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberi penambahan 

wawasan tentang pentingnya praktik kepemimpinan pelayanan dan kesejateraan 

serta dukungan pada guru disekolah SMK Mudita Penulis berharap supaya dari 

hasil penelitian ini dapat memberikan penambahan wawasan guru mendapatkan 

kesejahteraan dan dukungan dari sekolah dan terus berkarya dalam dunia 

pendidikan, untuk mewujudkan OCB supaya dapat menjadi guru berprofesional. 

1.7 Sistimatika Penelitian 

 

Dalam kerangka penelitian thesis ini terdiri dari lima bab dan setiap bab  

terdapat  perinciannya. Dibab pertama (satu) penulis menjelaskankan point-point 

utama yang berhubungan dengan latar belakang dalam penelitian thesis ini. 

Setelah itu penulis melanjutkan identifikasi masalah yang berhubungan dengan 

latar belakang masalah masalah. Untuk dapat membuat batasan masalah penulis 

akan membuat batasan masalah kemudian dirumuskan masalah yang perlu 

dijawab sesuai masalah yang ada. Kemudian penelitian ini yang akan menjadikan 

tujuan sebagai sehendak yang akan tercapai. Dan sangat berharap dapat membawa 

manfaat kepada semua pihak terkait. Sehingga dalam penelitian ini dituliskan juga 

manfaat penelitian secara keseluruhan yang diuraikan dengan berkesinambungan 

dan sistimatis penulisan 

Bab dua ini akan mengemukakan landasan teori memaparkan berkaitan 

dengan beberapa variabel terkait yang terdapat diuraian kajian-kajian pustaka  

sebagai fungsinya untuk memaparkan teori-teori mengenai kepemimpinan 

pelayanan Servant Leadership, persepsi dukungan organisasi (Perceived 

Organizational Support), kesejahteraan (Well-being) dan Organizational 

Citizenship Behavior 
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(OCB) melalui praktisi-praktisi sebelumnya. Bab ini juga menjeleskan tentang 

kerangka berpikir dan hipotesis. 

Bab tiga ini memaparkan tentang metodologi, desain penelitian, mengelolah, 

menganalisis data serta menginterpretasikan data kemudian dipaparkan secara 

jelas setelah itu dikelolah subjek penelitian. 

Kemudian di bab empat untuk memberi jawaban rumusan masalah yang       

telah dijelaskankan pada bab pertama.  Rumusan masalah yang ada dijawab 

dengan dengan menguraikan hasil analisis data, interpretasi data, berkaitan 

masing-masing variabel, serta mengenai landasan teori yang ada. 

Bab ke lima terdapat menjelaskan tentang kesimplan dan Implikasi manjerial 

serta saran. Kesimpulan memaparkan tentang hasil penelitian sedangkan implikasi 

manajerial menjelaskan berkaitan manajemen sekolah SMK Mudita Kota 

Singkawang. Bab ini juga terdiri dari saran penelitian sebagai penutup yang 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 


