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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab I ini terdiri dari tujuh bagian yaitu latar belakang, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil 

penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan. 

 

1.1.   Latar Belakang 

Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. 

Tuhan telah menciptakan manusia bukan hanya seorang diri saja, melainkan 

secara berdampingan, saling melengkapi serta bertambah banyak untuk memenuhi 

bumi ini. Oleh karena manusia di dalam kesehariannya tidak dapat terlepas oleh 

aktivitas sosial tersebut, maka manusia cenderung untuk berinteraksi serta 

membangun organisasi. Hal ini sangat terlihat jelas di dalam kehidupan manusia 

saat membina kehidupan berumah tangga, membentuk organisasi kemasyarakatan 

serta bersosialisasi di dalam lingkungan tempat kerjanya. 

Menurut teori hirarki kebutuhan Maslow yang dikutip oleh Wukir 

(2013:120) menjelaskan bahwa kebutuhan manusia dibagi ke dalam lima 

tingkatan. Kebutuhan sosial merupakan salah satu kebutuhan manusia yang 

termasuk di dalam tingkat ketiga dari lima tingkatan yang ada. Manusia 

membutuhkan keberadaan orang lain untuk dapat berinteraksi sosial satu sama 

lain. Dalam pemenuhan kebutuhan ini di lingkungan kerja, seseorang individu 

harus mampu berinteraksi secara vertikal maupun horizontal serta harus dapat 

bekerjasama dalam tim. 
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Sejalan dengan pemikiran teori di atas, pentingnya kebutuhan sosial dalam 

kehidupan manusia sesuai dengan beberapa pemikiran filsafat di timur. Achmadi 

(2014:92&108) menjelaskan nilai sosial ini sejalan dengan filsafat Tiongkok dan 

filsafat Indonesia. Adapun di dalam filsafat Tiongkok merupakan filsafat yang 

mengedepankan pemikiran mengenai nilai sosial yang penuh dengan kasih sayang 

kepada semua orang. Dalam filsafat Indonesia juga mengedepankan pemikiran 

mengenai keselarasan dan keharmonisan terhadap diri sendiri, pergaulan dengan 

manusia dan juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Pada tahap proses pemenuhan kebutuhan sosial di lingkungan kerja, 

manusia mulai membentuk kehidupan berorganisasi. Untuk memahami kehidupan 

berorganisasi ini, kita terlebih dahulu perlu memahami pengertian tentang 

organisasi itu sendiri. Menurut Daryanto (2013:117) kata organisasi berasal dari 

kata to organize, yang artinya mengatur ataupun mengelola bagian-bagian yang 

saling berhubungan satu sama lain, yang setiap bagiannya memiliki fungsi 

peranan serta kapasitasnya masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi 

tersebut. Sedangkan menurut Hasibuan (2014:5) kata organisasi dapat diartikan 

sebagai sebuah sistem perserikatan yang dilakukan secara formal dan dibentuk 

oleh dua orang atau lebih bekerja sama dalam meraih tujuan tertentu. 

Berdasarkan pengertian-pengertian organisasi yang telah dijelaskan di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian ataupun pemahaman 

terhadap organisasi tersebut. Penulis menggambarkan organisasi tersebut seperti 

satu tubuh yang terdiri dari beberapa organ tubuh yang masing-masing memiliki 

fungsi dan peranannya masing-masing, saling berhubungan, bergantung satu sama 

lain, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 
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Dalam usahanya membentuk sebuah organisasi yang memiliki anggota 

yang saling berkomitmen untuk berhubungan dan bekerjasama, maka kita perlu 

mengelola setiap individu ataupun personel yang terlibat di dalam organisasi 

tersebut. Penulis menilai bahwa mengelola individu ataupun personel yang terlibat 

di dalam organisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar pencapaian 

tujuan organisasi dapat tercapai lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan temuan yang ada dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, ditemukan bahwa sumber daya manusia akan merasa puas karena 

adanya hubungan sosial yang baik dalam lingkungan kerjanya. Menurut 

Mehrabian, Fardin, Elham Niroumand, Sakineh Keshavars Mohamadian, and 

Dariush Naghipour (2013:17) salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja adalah hubungan sosial. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

hubungan sosial berada diperingkat kedua dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 

4.01 dari sepuluh faktor yang diidentifikasikan. 

Dalam mencari dan menentukan variabel penelitian yang akan diteliti, 

penulis mewawancarai guru secara acak berdasarkan ketersediaan guru tersebut 

memberikan waktunya untuk diwawancarai. Wawancara ini dilakukan untuk 

mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja guru-guru 

tersebut. Melalui wawancara ini ditemukan bahwa variabel kepemimpinan kepala 

sekolah serta hubungan rekan kerja merupakan variabel yang paling banyak 

mempengaruhi kepuasan kerja guru. Selain itu juga setiap guru yang diwawancara 

menyampaikan bahwa puas atau ketidakpuasan mereka di dalam bekerja juga 

mempengaruhi keinginan mereka dalam mempertahankan status kepegawaiannya 

di salah satu sekolah. 
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Selanjutnya, peneliti berusaha mencari tahu kenyataan yang terjadi di 

salah satu lingkungan sekolah dengan membandingkan hasil wawancara yang 

telah dilakukan. Dalam usaha mengetahui keinginan guru untuk dapat tetap 

mempertahankan status kepegawaian dan keprofesionalitasannya sebagai guru 

sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mahendra bahwa, “Tenaga pendidik 

yang berkualitas dapat dikatakan berkualitas apabila guru tersebut menjalankan 

prinsip profesionalitasnya sebagai guru dengan memiliki komitmen yang tinggi”. 

(Mahendra, 2005:5). Penulis dalam hal ini mencari data mengenai ada atau 

tidaknya guru yang berhenti dari pekerjaannya sebagai guru di sekolah XYZ pada 

masa kerjanya di bawah lima tahun. Akhirnya, penulis pun mendapati bahwa 

masih terdapat guru yang kurang berkomitmen untuk mempertahankan 

kepegawaiannya untuk bekerja di salah satu sekolah dengan masa kerja lebih dari 

lima tahun. Adapun data jumlah guru yang berhenti pada masa kerjanya masih di 

bawah lima tahun tersebut secara berturut-turut pada tahun ajaran 2014/2015 

hingga tahun ajaran 2015/2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Jumlah Guru yang Berhenti pada Masa Kerja <5 Tahun di 

Sekolah XYZ 

No Tahun ajaran Total Jumlah Guru yang Berhenti pada Masa 

Kerja < 5 Tahun 

1 2014/2015 10 Orang 

2 2015/2016 11 Orang 

Tabel 1.1 Data Jumlah Guru yang Berhenti pada Masa Kerja <5 Tahun di Sekolah XYZ 

Sumber: Pengolahan data excel (2016) 

Berdasarkan hasil sumber pengolahan data tersebut, kita dapat melihat 

bahwa sekolah XYZ masih terdapat guru yang belum menjalankan prinsip 

profesionalitas guru dengan berhenti dari sebuah sekolah pada masa kerja masih 
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di bawah lima tahun. Selain itu juga, Tabel 1.1 menunjukkan pada kita bahwa 

guru yang berhenti pada masa kerja di bawah lima tahun mengalami peningkatan 

dari 10 orang menjadi 11 orang. Dengan demikian, peneliti melihat bahwa hal ini 

perlu diperbaiki agar ke depannya guru-guru dapat lebih bertanggung jawab 

dalam menjalankan profesionalitasnya sebagai guru dengan memiliki komitmen 

yang baik. 

 

1.2.   Identifikasi Masalah 

Guru merupakan salah satu aset penting di dalam pendidikan. Sekolah 

perlu memerhatikan kepuasan kerja guru agar para guru dapat lebih berkomitmen 

dalam mempertahankan status kepegawaiannya di sekolah tersebut. Dalam 

menemukan permasalahan komitmen guru dalam bekerja, peneliti 

mengidentifikasikan faktor-faktor permasalahannya adalah sebagai berikut: 

1) Kebutuhan akan seorang pemimpin yang dapat menjadi seorang panutan di 

dalam bekerja, yang senantiasa memberikan dukungan serta memberikan 

dampak perubahan yang positif terhadap kemajuan sekolah, dimana dalam 

hal ini akan memberikan kepuasan guru di dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

2) Seorang pemimpin yang dapat menterjemahkan visi dan misi dengan baik 

sehingga dapat menyamakan nilai-nilai hidup dari guru sehingga mampu 

memunculkan sikap komitmen yang tinggi dalam bekerja. 

3) Kebutuhan akan hubungan sosial yang dibina dengan rekan sekerja, 

dimana para guru bekerja sebagai tim yang akan memberikan dampak 
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terhadap pemenuhan kebutuhan sosial dalam bekerja sehingga merasa 

puas. 

4) Sikap yang dihidupi di tengah-tengah interaksi sosial antar guru sejalan 

dengan visi dan misi dari sekolah tempatnya bekerja sehingga dapat 

menarik guru tersebut untuk dapat bertahan di organisasi pendidikan 

tersebut. 

5) Kebutuhan serta manfaat yang dapat diterima oleh guru dalam bekerja, 

dalam hal ini penghasilan, jenjang karir dan juga pekerjaan dari organisasi 

sekolah akan memberi semangat pada guru di dalam menjalankan serta 

mempertahankan profesinya. 

6) Keterampilan yang dimiliki oleh para tenaga pendidik di dalam mengelola 

proses belajar mengajar akan dapat mendorong guru tersebut untuk dapat 

termotivasi dalam bekerja. 

7) Beban mengajar yang diemban oleh para tenaga pendidik terlalu banyak 

sehingga kinerja yang ditunjukkan selama proses belajar mengajar 

berlangsung terlihat kurang maksimal. 

8) Kepribadian yang dimiliki oleh para guru beraneka ragam sehingga terlalu 

sulit untuk mengambil keputusan rapat dengan kesepakatan yang bulat 

secara bersama-sama. 

9)  Struktur birokrasi yang dibentuk di lingkungan sekolah terlalu rumit dan 

berbelit-belit sehingga para tenaga pendidik membutuhkan waktu untuk 

belajar beradaptasi dengan struktur organisasi yang dibentuk. 
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10) Dorongan yang muncul dalam diri pribadi guru, dalam hal ini 

panggilannya dalam melayani dunia pendidikan terlihat dari kinerjanya 

yang memperhatikan kualitas dan ingin terus ditingkatkan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Karena terdapatnya keterbatasan waktu, tenaga, serta dana dalam 

melakukan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan serta membatasi 

permasalahan yang ada dengan tujuan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih 

mendalam terhadap temuan masalah yang teridentifikasi. Penelitian ini membatasi 

pencarian jawab adakah pengaruh kepemimpinan efektif dan tim kerja efektif 

terhadap komitmen kerja guru dengan kepuasan kerja guru sebagai variabel 

intervening. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis pengaruh kepemimpinan efektif 

dan tim kerja efektif terhadap komitmen kerja guru dengan kepuasan kerja guru 

sebagai variabel intervening ini ke dalam enam pertanyaan: 

1) Adakah pengaruh kepemimpinan efektif terhadap kepuasan kerja guru? 

2) Adakah pengaruh kepemimpinan efektif terhadap komitmen kerja guru? 

3) Adakah pengaruh tim kerja efektif terhadap kepuasan kerja guru? 

4) Adakah pengaruh tim kerja efektif terhadap komitmen kerja guru? 

5) Adakah pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen kerja guru? 

6) Adakah pengaruh kepemimpinan efektif dan tim kerja efektif terhadap 

komitmen dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan di 

atas, maka penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan efektif terhadap kepuasan 

kerja guru. 

2) Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan efektif terhadap komitmen 

kerja guru. 

3) Untuk mengetahui pengaruh tim kerja efektif terhadap kepuasan kerja 

guru. 

4) Untuk mengetahui pengaruh tim kerja efektif terhadap komitmen kerja 

guru. 

5) Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen kerja 

guru. 

6) Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan efektif dan tim kerja efektif 

terhadap komitmen dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 

 

1.6. Manfaat Hasil Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

secara khusus di dalam dunia pendidikan, serta menjadi sumber pengetahuan 

tambahan dalam memahami variabel kepemimpinan efektif, tim kerja efektif, 

kepuasan kerja guru dan komitmen kerja guru. Selain itu juga, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan acuan tambahan dalam membantu para 
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peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lanjutan dari variabel 

kepemimpinan efektif, tim kerja efektif, kepuasan kerja dan komitmen. 

 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi institusi pendidikan diharapkan dapat mempergunakan hasil 

informasi dari penelitian untuk meninjau kembali kebijakan yang 

telah dilakukan dalam hubungannya dengan kepemimpinan kepala 

sekolah, tim kerja, kepuasan guru dan komitmen kerja. 

2) Bagi institusi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan komitmen 

kerja guru yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses belajar 

mengajar secara khusus dalam mengurangi perputaran kerja guru 

karena mutasi, pemutusan hubungan kerja (PHK), ataupun pindah 

kerja ke institusi atau organisasi yang lain. 

3) Bagi para peneliti, sebagai salah satu sumber bahan yang 

dipergunakan untuk mengkaji perilaku organisasi secara khusus 

tentang kepemimpinan efektif, tim kerja, kepuasan kerja guru, dan 

komitmen kerja. 

4) Bagi para praktisi SDM di dunia pendidikan, sebagai bahan acuan di 

dalam mengkaji serta merumuskan kebijakan di sekolahnya. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Bab I ini terdiri dari tujuh bagian yaitu latar belakang, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil 

penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan. 
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Bab II berisi berbagai studi kepustakaan, literatur, dan juga teori yang 

menjadi landasan dalam penelitian ini. Landasan teori membahas tentang 

komitmen kerja guru dan variabel-variabel yang diteliti seperti variabel 

kepemimpinan efektif, tim kerja efektif, kepuasan kerja, hasil penelitian yang 

relevan yang pernah dilakukan peneliti lain dan hipotesis penelitian yang 

mendasari penelitian ini. 

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam proposal 

tesis ini. Penulis menggambarkan rancangan penelitian, tempat, waktu, subjek 

penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampling, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, teknik analisis data dan hipotesis statistik. 

Bab IV menguraikan deskripsi data, uji normalitas dan homogenitas, 

pengujian hipotesis dan pembahasan setiap variabel. 

Bab V berisi kesimpulan penelitian, implikasi manajerial dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 




