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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pencapaian prestasi akademik bagi dunia pendidikan sudah menjadi tujuan 

umum dan bahkan sudah menjadi bagian dari visi dan misi yang harus dicapai 

oleh setiap sekolah baik negeri maupun swasta. Pencapaian prestasi ini 

memerlukan upaya yang serius dari pihak sekolah dengan cara membuat 

kebijakan dan program yang dapat mendukung target pencapaian prestasi tersebut.  

Demikian juga halnya dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 

71 yang berlokasi di Jl. Rawasari Timur, Komp. Perkantoran No. 12 Cempaka 

Putih, Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Bapak Abdul Rosyid memiliki tujuan 

umum untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi bagi sekolahnya.  

SMPN 71 Jakarta Pusat memiliki visi: “Menjadi SMP Negeri yang 

Sanggup Berkompetisi Dalam Iptek, Berpijak Pada Imtaq dan Berwawasan 

Lingkungan”. Sedangkan misinya adalah untuk menyiapkan generasi masa depan 

yang arif dalam berperilaku, mengembangkan potensi siswa secara optimal, 

mengembangkan semangat kompetensi, manajemen sekolah yang terbuka dan 

meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Melalui visi ini, para 

pengajar ataupun pelajar sekolah akan lebih terarah untuk dapat mencapai misi di 

masa yang akan datang. 

Keberhasilan sekolah dalam menjalani visi dan misi tidak lepas dari peran 

serta para pengajar atau guru. Dewasa ini, profesi guru di Indonesia merupakan 

profesi yang cukup disorot oleh masyarakat luas. Guru adalah suatu pekerjaan 
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profesional di bidang pendidikan dengan memiliki beberapa tugas pokok dalam 

mendidik. Program pendidikan sebaik apapun yang termuat dalam kurikulum baik 

itu kurikulum nasional maupun kurikulum internasional tidak dapat dipahami dan 

tidak memiliki arti tanpa peranan guru dalam mengelola dan menyampaikan isi 

kurikulum tersebut kepada peserta didiknya. Menurut Suhardan (2001, 20) 

mengemukakan bahwa “Guru merupakan titik sentral dalam usaha peningkatan 

mutu pendidikan. Apapun namanya, apakah itu pembaruan kurikulum, 

pengembangan metode-metode mengajar, peningkatan pelayanan belajar, 

penyediaan buku teks, hanya akan berarti apabila melibatkan guru”. Hal ini 

menegaskan bahwa peranan guru sangat penting dalam menentukan kualitas 

pengajaran dan pendidikan di sekolah. Guru memegang tanggung jawab penting 

dalam peristiwa pembelajaran peserta didik baik di dalam dan di luar kelas. 

Guru di tuntut untuk dapat lebih meningkatkan kemampuan mengajar dan 

terus mengasah ilmu guna untuk mendidik murid-muridnya agar menjadi manusia 

yang berakal budi dan berkarakter yang mulia serta memiliki ilmu pengetahuan 

yang berguna bagi hidupnya. Oleh karena itu, tidak sedikit guru yang merasakan 

bahwa beban kerja yang harus ditanggungnya cukup berat. 

Untuk dapat mengatasi tekanan kerja yang cukup berat tersebut, para guru 

harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjalani pekerjaannya sebagai 

bagian dari sebuah organisasi. Guru yang memiliki komitmen terhadap sekolah 

dapat tercermin dalam keaktifan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh 

sekolah berdasarkan program semester dan tahunan. Guru yang memiliki 

komitmen tinggi terhadap sekolah memiliki loyalitas kerja dan tanggung jawab 

tinggi terhadap tugas yang telah di delegasikan oleh kepala sekolah. Komitmen 
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merupakan suatu hubungan emosional yang tercipta antara seseorang dengan 

orang lain atau dengan suatu hal. Dalam hal ini komitmen organisasi mengacu 

kepada hubungan emosional, pengenalan yang mendalam dan keterlibatan 

karyawan dalam organisasi (Malik 2010, 18). 

Komitmen organisasi yang dimiliki seorang guru sangat dibutuhkan agar 

setiap guru mempunyai keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi 

sekolah sehingga mereka dapat menjalankan tugas sebaik mungkin sebagai 

seorang tenaga pendidik.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan di SMPN 71 Jakarta 

Pusat diperoleh beberapa informasi dari beberapa guru yang menyatakan bahwa 

komitmen organisasi guru masih rendah atau kurang optimal. Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa fenomena yang terjadi di antara guru SMPN 71 Jakarta Pusat antara 

lain, kurangnya perhatian guru terhadap kebijakan program pengajaran yang 

dikeluarkan oleh pihak sekolah, kurang aktif dalam mengikuti kegiatan yang 

diselenggarakan oleh sekolah berdasarkan baik program semester maupun 

tahunan, kurang bersungguh-sungguh atau kurang perhatian dalam menghadiri 

undangan pertemuan yang dilaksanakan pihak sekolah. 

Komitmen organisasi rendah yang dimiliki oleh tenaga pendidik atau guru 

perlu ditingkatkan agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-

baiknya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingginya komitmen organisasi 

guru antara lain variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja. 

Motivasi merupakan sekumpulan dorongan energik baik itu berasal dari 

dalam dan luar diri karyawan memunculkan usaha berkaitan dengan kerja, 

menentukan arah, intensitas dan ketekunan kerja (Colquitt, et al, 2010, 179). 
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Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, diperoleh beberapa 

informasi atau fenomena yang menyebabkan masih rendahnya motivasi kerja 

guruantara lain: Sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar yang disediakan 

jumlahnya masih kurang memadai sepertiruang labaratorium IPA tidak tersedia 

meja, gambar kerangka manusia dan softaware hanya ada 1, ruang labaratorium 

Bahasa tidak disediakan komputer, ruang labaratorium IPS tidak tersedia peta 

demografi, masih terdapat beberapa siswa (±5%) dari total siswa 548 yang tidak 

dapat mengikuti pelajaran dengan baik yang diberikan oleh guru dikarenakan 

faktor kemampuan peserta didik yang dimungkinkan karena faktor kemampuan 

orang tua (18,97%). 

Sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar yang kurang memadai 

yang disediakan oleh pihak sekolah membuat guru kurang bersemangat dalam 

memberikan pelajaran. Demikian juga dengan banyaknya siswa yang kurang 

mengerti dan memahami pelajaran dengan baik yang diberikan membuat guru 

menjadi turun semangatnya dalam mengajar. Seharusnya dalam kondisi demikian 

seorang guru sebagai tenaga pendidik harus dapat mengatasi kendala kurangnya 

sarana dan prasana KBM yang tidak memadai dan menjadikan sebuah tantangan 

agar siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan. 

Tinggi atau rendahnya motivasi kerja guru akan mempengaruhi kinerja 

dalam proses belajar mengajar yang akhirnya mempengaruhi pencapaian tujuan 

atau misi dan visi pendidikan di sekolah. Guru tidak hanya dituntut memiliki 

kualifikasi akademik sesuai dengan bidang yang diajar dan memiliki pengetahuan 

yang cukup untuk menyampaikan informasi kepada siswa, namun tidak kalah 

penting juga bahwa guru harus memiliki motivasi sebagai guru atau pendidik.  
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Motivasi akan menentukan arah, intensitas dan ketekunan dalam bekerja 

guru tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh 

SMPN 71 Jakarta Pusat. Motivasi kerja guru yang tinggi dapat menyelesaikan 

setiap tugas pekerjaan dengan baik tanpa merasakan tekanan yang berarti 

sehingga komitmen organisasi guru akan meningkat.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutanto (2015) yang 

menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh postitif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 

Selain motivasi kerja faktor kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi 

komitmen organisasi. Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang 

menyenangkan ataupun tidak menyenangkan terhadap pekerjaan yang dimiliki 

oleh seseorang. Keadaan emosional ini digambarkan sebagai sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja (Sunyoto, 2013, 15). 

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan diperoleh beberapa informasi 

atau fenomena yang menyebabkan masih rendahnya kepuasan kerja guru. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa kondisi lokasi SMPN 71 Jakarta Pusat antara lain, 

lingkungan sekolah dekat dengan tempat parkir kendaraan sampah dan dekat 

dengan kantor suku dinas kebakaran. 

Dari segi lingkungan sekolah yang menjadi tempat parkir truk sampah ini 

menjadikan bau sampah yang tidak sedap akan masuk ke dalam sekolah pada saat 

jam pelajaran. Kebisingan suara sering terjadi baik itu truk sampah maupun suara 

sirine yang kadang-kadang berbunyi setiap terjadi kebakaran di wilayah Jakarta 

Pusat. Kondisi lingkungan sekolah ini menyebabkan konsentrasi guru atau murid 

pada saat pelajaran terganggu sehingga menyebabkan kepuasan kerja guru rendah. 

Seharusnya kondisi lingkungan yang seperti ini bukan menjadi halangan untuk 
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melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik dengan upaya membuat 

ruangan yang kedap suara dan bebas bau seperti ruangan ber AC, adanya 

pengharum ruangan dan lain sebagainya. 

Kepuasan kerja merupakan aspek pertama yang dicapai sebelum seorang 

karyawan memiliki komitmen organisasi. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Mathis dan 

Jackson (2006) dalam Danang (2011, 26) komitmen organisasi yang logis lebih 

fokus pada continuance commitment, yang menjelaskan bahwa keputusan untuk 

tetap tinggal bersama organisasi atau meninggalkan organisasi tercermin pada 

ketidakhadiran atau turnover. Individu yang tidak puas terhadap pekerjaannya 

atau tidak memiliki komitmen terhadap organisasi, lebih besar kemungkinan 

untuk meninggalkan organisasi melalui ketidakhadiran atau turnover. 

Kepuasan kerja tinggi yang dirasakan oleh guru dapat meningkatkan 

semangat, disiplin, dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan setiap pekerjaan 

yang dibebankan sehingga pada akhirnya dapat menciptakan komitmen organisasi 

guru yang tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sesen dan 

Basim (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan positif antara 

kepuasan kerja dengan komitmen organisasi.Berdasarkan uraian di atas dapat 

dikatakan bahwa motivasi kerja dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh 

terhadap komitmen organisasi guru di SMPN 71 Jakarta Pusat. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 
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1) Motivasi kerja guru kurang maksimal 

2) Kepuasan kerja guru masih rendah 

3) Komitmen organisasi guru masih kurang maksimal 

4) Kinerja guru belum menunjukkan tujuan (visi dan misi) sekolah 

5) Kinerja guru dalam proses belajar mengajar masih kurang 

6) Sistem pengawasan/supervise belum maksimal 

7) Status kepegawaian di tempat bekerja masih kurang diperhatikan 

8) Lingkungan kerja di sekolah masih kurang kondusif 

9) Jenjang karir di sekolah kurang jelas 

10) Fasilitas kerja di sekolah yang kurang memadai 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari semua masalah yang telah teridentifikasi, dapat kita lihat bahwa 

banyak sekali variabel yang berhubungan dengan komitmen organisasi seorang 

guru, dan karena keterbatasan penelitian maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah sehingga penelitian ini hanya difokuskan pada motivasi kerja, kepuasan 

kerja, dan komitmen organisasi. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap komitmen organisasi 

guru di SMPN 71 Jakarta Pusat? 
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2) Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 

guru di SMPN 71 Jakarta Pusat? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap 

komitmen organisasi guru di SMPN 71 Jakarta Pusat. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi guru di SMPN 71 Jakarta Pusat. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan analisis masalah yang lebih mendalam, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak antara lain: 

1) Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi dunia 

pendidikan, memperkaya hasil-hasil penelitian tentang perilaku organisasi 

di berbagai profesi, khususnya dalam hal komitmen organisasi guru pada 

sebuah sekolah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah 

pengetahuan bagi para pembaca, serta dapat dijadikan bahan acuan 

tambahan untuk membuat penelitian-penelitian selanjutnya, dengan skala 

penelitian yang lebih besar. 

2) Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi, khususnya kepada guru-guru dan juga kepala sekolah di SMPN 

71 Jakarta Pusat dalam upaya meningkatkan komitmen organisasi para 

guru, melalui peningkatan motivasi kerja dan kepuasan kerja yang baik 
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bagi para guru, dengan melakukan proses pembelajaran secara 

berkelanjutan sehingga eksistensi sekolah mampu untuk dipertahankan dan 

ditingkatkan melalui komitmen para gurunya. Dengan adanya informasi 

yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, diharapkan SMPN 71 Jakarta 

Pusat mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, terutama 

yang berhubungan dengan komitmen organisasi guru, sehingga penelitian 

ini mampu mendukung kemajuan sekolah di kemudian hari. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian mengenai 

hubungan motivasi kerja dan kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. 

Selain itu, Bab I juga menjelaskan mengenai identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian dan 

sistematika penulisan. 

2) BAB II  Landasan Teori 

Dalam bab ini diuraikan landasan teori tentang motivasi kerja, teori 

kepuasan kerja dan teori komitmen organisasi yang berasal dari buku-buku 

dan referensi lain untuk menjelaskan aspek-aspek yang ada dalam 

penelitian ini, serta hipotesa penelitian 

3) BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menyajikan rancangan penelitian berupa deskripsi subyek dan 

obyek penelitian, unit analisis, jenis penelitian, pengukuran variabel 
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penelitian, model penelitian definisi konseptual dan operasional, skala 

pengukuran serta cara pengambilan sampel dan analisis data yang akan 

digunakan. 

4) BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil analisis yang diperoleh secara rinci setelah 

didapat hasil perhitungan hubungan antar variabel disertai dengan 

langkah-langkah analisis data yang dilakukan. Kemudian, setiap hasil 

perhitungan dilakukan kajian berdasarkan teori yang melandasi penelitian 

ini. 

5) BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Saran 

Bab ini merupakan sebuah penutup dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan. Dalam bab ini terdapat kesimpulan, implikasi, dan saran-saran 

yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai bahan 

pengembangan penelitian selanjutnya. 




