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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap sekolah di Indonesia haruslah mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Chatib (2011) 

menyebutkan bahwa sekolah harus menyediakan proses untuk mendidik anak-

anak yang biasa-biasa saja menjadi anak-anak yang luar biasa. Peran dari seluruh 

anggota sekolah sangat diperlukan dalam menunjang proses ini, khususnya para 

guru yang menjadi ujung tombak dan terlibat secara langsung dalam proses 

pendidikan tersebut. 

Peranan guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Guru secara 

langsung terlibat dalam proses pendidikan dan berhadapan langsung dengan 

peserta didik di dalam kelas, oleh karena itu guru diharuskan memiliki 

kompetensi-kompetensi yang menunjang keefektifan pembelajaran di dalam kelas. 

Guru diharapkan selalu siap menghadapi permasalahan dan mengambil langkah 

yang tepat, karena itu guru sangat dituntut untuk menyiapkan perencanaan, proses, 

dan evaluasi pembelajaran. Hal ini merupakan tanggung jawab untuk seorang 

guru selain mengajar dan terkadang dapat membuat guru menjadi stres.  

Mengajar merupakan pekerjaan yang menantang dan terkadang dapat 

membuat stress, karena seorang guru sangat dituntut untuk memberikan energi 

dan kemampuan personal mereka (Kieschke and Schaarschmidt 2008, 429). 

Kieschke and Schaarschmidt (2008, 429) mengatakan bahwa di Jerman, guru-guru 
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banyak yang mengalami kondisi psikomatik, dimana guru-guru tersebut mengeluh 

dengan bertambahnya beban kerja dan kondisi kerja seperti masalah tingkah laku 

siswa. 

Guru harus terus belajar dengan tekun untuk meningkatkan kompetensi 

yang dimilikinya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-pemasalahan yang 

dihadapinya. Chatib (2011) berpendapat bahwa guru perlu memiliki komitmen 

untuk maju agar berhasil. Dia mengatakan bahwa komitmen merupakan hal 

penting, dan komitmen dapat menjadi daya yang membuat guru bertahan ketika 

mengalami masalah dan terus berkreasi bahkan ketika sekolah belum mampu 

memberikan kesejahteraan kepadanya. Di lain pihak guru yang tidak memiliki 

komitmen akan mudah untuk menyerah dan pindah kerja maupun pindah profesi.  

Berdasarkan wawancara singkat dengan kepala sekolah (Anonim 2018), 

SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang memiliki banyak guru yang bekerja lebih 

dari 10 tahun dan juga memiliki turnover guru yang rendah setiap tahunnya. 

Sekolah memiliki ekspektasi bahwa 100% guru memiliki komitmen organisasi. 

Namun pada kenyataannya, hanya sebesar 80% dari guru-guru yang ada memiliki 

komitmen organisasi yang baik. Kepala sekolah mengatakan bahwa 20% dari 

guru-guru tersebut masih memiliki keraguan untuk bekerja pada sekolah ini, 

sehingga masih dibutuhkan suatu usaha untuk meningkatkan komitmen organisasi 

para guru tersebut. 

Kepala sekolah juga menyebutkan bahwa 100% guru mengidentifikasikan 

dirinya dengan sekolah, 80% menunjukkan loyalitas, 60% benar-benar 

bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggungjawabnya secara ideal dan 90% 

menunjukkan kedisiplinan dalam pekerjaannya. Kurang maksimalnya 
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tanggungjawab dan kedisiplinan merupakan salah satu perilaku akibat kurangnya 

komitmen guru. Chatib (2011) mengatakan bahwa komitmen dapat melahirkan 

perilaku disiplin, tanggung jawab dan pantang menyerah. Sehingga guru-guru 

yang berkomitmen akan mengerjakan setiap tugasnya sebagai pendidik dengan 

disiplin, bertanggungjawab dan pantang menyerah.  

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi merupakan salah satu masalah yang juga perlu diperhatikan oleh 

sekolah. Oleh karena itu penting untuk merumuskan faktor-faktor yng 

memengaruhi komitmen organisasi di sekolah ini. Kepala sekolah memberikan 

pendapatnya mengenai dua faktor yang memengaruhi komitmen organisasi di 

sekolah tersebut. Faktor yang pertama yaitu faktor pimpinan. Seorang pemimpin 

perlu untuk menjadi role model atau contoh dalam menjalankan komitmennya. 

Faktor yang kedua yaitu sistem, para guru perlu mengetahui makna dari pekerjaan 

mereka, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik. 

Berdasarkan model perilaku organisasi dari Colquitt et al. (2015 62), 

faktor-faktor yang memengaruhi komitmen organisasi guru ini dapat dibagi 

menjadi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal berasal 

dari dalam diri guru tersebut, seperti kemampuan, sifat dan nilai yang dianut oleh 

seorang guru. Faktor-faktor eksternal dapat berupa budaya sekolah, struktur 

sekolah, kepemimpinan kepala sekolah dan rekan kerja guru. Keseluruhan faktor 

ini akan memengaruhi kepuasan kerja, tingkat stress, motivasi, kepercayaan, 

keadilan, etika, pembelajaran dan pengambilan keputusan oleh seorang guru.  

Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi komitmen organisasi yaitu 

kepemimpinan kepala sekolah. Huey Yiing and Zaman Bin Ahmad (2009, 67) 
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mengatakan bahwa perilaku kepemimpinan berkontribusi positif dan signifikan 

dalam memprediksi komitmen organisasi. Hal ini menjadikan peranan kepala 

sekolah sangat penting sehingga kepala sekolah harus memperhatikan 

kepemimpinan dan ketrampilan berkomunikasi karena bisa menjadi hambatan 

dalam bekerja sama dengan para guru dan yayasan (Chatib 2011). Karena itu 

dukungan kepala sekolah juga memengaruhi keberhasilan guru. 

Kepala sekolah juga memiliki tanggungjawab meningkatkan 

profesionalitas kerja para guru dan staf disekolah. Tanggungjawab kepala sekolah 

yaitu menjaga komunitas sekolah untuk menciptakan proses belajar mengajar 

bermutu tinggi. Hal ini tentu memengaruhi psikologis dari seorang guru seperti 

kepuasan kerjanya dan dapat memengaruhi komitmen guru tersebut terhadap 

sekolahnya. 

Selain faktor eksternal, faktor internal juga sangat penting dalam 

pengaruhnya terhadap komitmen organisasi guru. Luthans et al. (2015, 5) 

mengatakan bahwa manajemen sumber daya memperhatikan potensi dari 

karyawan dalam hal human capital, yaitu mengenai apa yang seseorang ketahui, 

dan social capital, siapa yang mereka ketahui. Luthans et al. (2015, 6) 

menambahkan bahwa untuk melengkapi persamaan capital tersebut, diperlukan 

psychological capital yang berbicara mengenai siapa seseorang tersebut sekarang 

dan dapat menjadi siapa di masa depan. Luthans et al. (2015, 7) berpendapat 

bahwa dari ketiga capital tersebut, psychological capital memiliki dampak yang 

lebih besar dari human capital dan social capital. Psychological capital ini 

merupakan suatu hal baru yan masih terus dikembangkan dan diteliti pengaruhnya 

terhadap perilaku organisasi positif. 
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Faktor dari dalam diri seorang karyawan tentu memengaruhi 

mekanismenya dalam melaksanakan tugasnya. Mekanisme ini dapat berwujud 

dalam bentuk perasaan dan pikiran mengenai pekerjaannya. Ketika apa yang ia 

pikirkan dan rasakan sesuai dengan ekspektasinya karyawan tersebut akan 

memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Colquitt dkk. (2015, 116) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif moderat terhadap kinerja 

dan berpengaruh positif yang tinggi terhadap komitmen organisasi. Dengan 

kepuasan kerja yang tinggi, karyawan menunjukkan performa kerja yang lebih 

baik, menunjukkan citizenship behavior yang lebih tinggi, melakukan 

counterproductive behavior yang rendah, serta memiliki affective dan normative 

commitment yang tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pentingnya peningkatan komitmen 

organisasi guru di SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang yang dapat dipengaruhi 

oleh kepuasan kerja, kepemimpinan dan psychological capital, peneliti tertarik 

meneliti pengaruh kepemimpinan otentik, psychological capital, dan kepuasan 

kerja terhadap komitmen organisasi guru di SMP dan SMA Dian Harapan 

Cikarang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Komitmen organisasi sangat diperlukan oleh guru dalam menjalankan 

tugasnya sebagai daya yang memampukan untuk terus berusaha dan berkreasi di 

sekolah tempatnya bekerja. Komitmen organisasi guru ini dipengaruhi oleh 

beberapa hal, diantaranya: 

1) Kurangnya kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru dalam melaksanakan 

tugasnya akan memengaruhi kepercayaan diri guru sehingga memengaruhi 
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pandangannya terhadap pekerjaannya dan keinginan untuk tetap bekerja dan 

berkomitmen terhadap pekerjaannya. 

2) Tingkat kepuasan kerja yang rendah dapat memengaruhi rasa senang atau 

tidak senang yang dirasakan dan dipikirkan guru terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya di sekolah sehingga dapat memengaruhi keinginan guru 

tersebut untuk tetap bertahan dalam pekerjaannya.  

3) Kurangnya motivasi yang merupakan dorongan, baik dari dalam diri maupun 

dari luar, akan memengaruhi bagaimana guru menjalani pekerjaannya dan 

keinginannya untuk tetap bekerja pada sekolah tersebut. 

4) Stress kerja yang dirasakan oleh guru dalam menghadapi beban dan tuntutan 

pekerjaan yang diberikan ketika melebihi kemampuan dan kapasitasnya dapat 

mengurangi keinginan guru tersebut untuk bertahan dalam komitmennya 

terhadap sekolah. 

5) Interaksi para guru dan staf untuk mencapai tujuan bersama dan sejalan 

dengan tindakan mereka dalam menjaga hubungan baik dengan rekan kerja 

sehingga membawa iklim yang dapat memengaruhi keinginan guru untuk 

berkomitmen terhadap sekolahnya. 

6) Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kepala sekolah dalam 

memberikan pengaruh untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dapat 

menginspirasi guru untuk memiliki komitmen organisasi. 

7) Psychological capital yang merefleksikan kepercayaan diri, harapan, 

optimisme, dan ketahanan diri seorang guru dalam menghadapi pekerjaannya 

dapat memengaruhi komitmen organisasi guru tersebut. 
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8) Budaya sekolah yang menekankan pada nilai-nilai tertentu dalam 

menjalankan pembelajaran dapat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 

oleh guru, sehingga memengaruhi keinginan guru untuk tetap bekerja pada 

sekolah. 

9) Persepsi akan keadilan dalam pekerjaan memengaruhi kepercayaan guru 

mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi dan dapat memengaruhi 

keinginan guru untuk tetap bekerja dalam sekolah. 

10) Persepsi guru mengenai pentingnya pekerjaan yang dilakukan akan memacu 

guru untuk berusaha melakukan pekerjaan tersebut dengan baik sehingga 

guru memiliki keinginan untuk dapat terus berkontribusi dalam pekerjaannya. 

1.3 Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti menemukan variabel-

variabel yang berkaitan dengan komitmen organisasi guru di sebuah sekolah, 

maka peneliti akan membatasi masalah yang diteliti, yaitu berada di lingkungan 

SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang yang fokus meninjau pada masalah 

persepsi guru akan komitmen organisasi guru, kepuasan kerja, kepemimpinan 

otentik, dan psychological capital. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, 

maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

guru di SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang? 
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2) Apakah kepemimpinan otentik berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi guru di SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang? 

3) Apakah psychological capital berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi guru di SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang? 

4) Apakah kepemimpinan otentik berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

di SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang? 

5) Apakah psychological capital berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja di 

SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis pengaruh positif kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi guru di SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang. 

2) Untuk menganalisis pengaruh positif kepemimpinan otentik terhadap 

komitmen organisasi guru di SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang. 

3) Untuk menganalisis pengaruh positif psychological capital terhadap 

komitmen organisasi guru di SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang. 

4) Untuk menganalisis pengaruh positif kepemimpinan otentik terhadap 

kepuasan kerja di SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang. 

5) Untuk menganalisis pengaruh positif psychological capital terhadap 

kepuasan kerja di SMP dan SMA Dian Harapan Cikarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bukan hanya semata-

mata untuk kepentingan peneliti, namun juga dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengembangan dalam dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian 

mengenai komitmen organisasi guru dan variable-variabel yang memengaruhinya. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dalam membuat penelitian-penelitian lainnya terkait dengan variabel pada 

penelitian ini dan menjadi sumber bacaan yang memberikan pengetahuan lebih 

luas serta bermanfaat bagi pembaca. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada guru, bidang akademik, serta kepala sekolah mengenai komitmen 

organisasi guru, yang berhubungan dengan kepuasan kerja, kepemimpinan otentik, 

dan psychological capital. Di samping itu, informasi yang diperoleh dapat 

menunjang upaya peningkatan komitmen organisasi para guru SMP dan SMA 

Dian Harapan Cikarang melalui pemahaman akan kepuasan kerja, kepemimpinan 

otentik, dan psychological capital.  

1.7 Sistematika Penelitian 

Penulisan Tesis ini tersusun atas lima bab dengan perincian pada masing-

masing bab. Dalam bab satu, penulis mengemukakan beberapa hal penting yang 

berkaitan dengan latar belakang diadakannya penelitian. Kemudian dilanjutkan 

dengan identifikasi beragam masalah yang terkait dengan latar belakang, sehingga 

penulis perlu membuat batasan masalah. Mengacu pada batasan masalah yang ada, 

maka disusun rumusan masalah yang akan dijawab melalui serangkaian penelitian 
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dan menjadikannya sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna, sehingga dituliskan pula manfaat 

dari penelitian ini, dan secara keseluruhan Tesis ini dijabarkan dalam sistematika 

penulisan. 

Pada bab dua terdapat landasan teori yang menjelaskan tentang variabel-

variabel dalam penelitian. Dalam bab ini, diuraikan kajian pustaka yang 

digunakan untuk menjelaskan teori mengenai komitmen organisasi, kepuasan 

kerja, kepemimpinan otentik, dan psychological capital melalui beberapa praktisi 

sebelumnya. Kerangka berpikir serta hipotesis penelitian juga dipaparkan pada 

bab ini. 

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

diuraikan desain dan langkah-langkah penelitian yang berguna untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Selain 

itu, dijelaskan secara jelas seting dan subjek penelitian. 

Bab empat menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab 

satu. Rumusan masalah yang ada dijawab dengan penguraian dan pembahasan 

dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab ini, dijelaskan hasil analisis data 

yang didapatkan dari subjek penelitian dan interpretasi data mengenai masing-

masing variabel penelitian, serta mengaitkannya dengan landasan teori yang ada. 

Bab lima terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Dalam 

bab ini, dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi bagi manajerial 

sekolah, serta saran sebagai penutup yang dapat bermanfaat bagi penelitian yang 

dilakukan selanjutnya. 




