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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pendidikan di Indonesia dalam lima tahun ke belakang 

sangat pesat. Pembangunan sekolah-sekolah swasta semakin marak di daerah-

daerah pinggiran Ibu Kota Jakarta seperti salah satunya di Kota Tangerang. Dari 

data yang di dapat dari data referensi Kemdikbud (2017), pada salah satu 

kecamatan di Kota Tangerang yaitu Kecamatan Kelapa Dua, tercatat terdapat 110 

sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Dari jumlah 

tersebut 59 diantaranya merupakan Sekolah Dasar dan 20% dari jumlah Sekolah 

Dasar tersebut adalah Sekolah Dasar swasta dengan kurikulum asing atau 

internasional.  

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Sekolah Dasar swasta 

berkurikulum internasional di daerah Tangerang berjumlah banyak. Hal ini 

memicu meningkatnya kebutuhan akan tenaga pengajar. Tenaga pengajar atau 

guru dalam institusi pendidikan merupakan kunci utama dalam kegiatan 

penyampaian materi pelajaran di sekolah. Menurut fungsinya, guru merupakan 

seseorang yang merancang proses belajar mengajar, mengatur proses tersebut dan 

mengembangkan kemampuan serta pengetahuan murid yang diajarnya (Murati 

2015, 77).  

Guru memegang peranan penting dalam proses belajar sebab murid 

meniru apa yang guru lakukan dan ajarkan (Alam & Farid 2011, 298).  Bahkan 
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secara luas, peran seorang guru sangatlah vital dampaknya dalam pembangunan 

bangsa terutama dalam bidang pendidikan. Melihat begitu krusialnya peran 

seorang guru, penting sekali sekolah sebagai institusi pendidikan untuk mendapat 

dan mempertahankan guru- guru yang berkualitas. Kembali kepada data yang 

telah disebut di atas, banyaknya jumlah sekolah swasta dengan kurikulum asing 

atau internasional menyebakan tingginya kebutuhan akan guru yang kompeten 

untuk mengajar pelajaran dengan kurikulum internasional. Karena demand akan 

guru internasional sangatlah tinggi sebaiknya sekolah mempertahankan guru yang 

sudah ada sehingga tidak perlu kesusahan mencari guru yang kompeten.  

Salah satu sekolah dalam wilayah kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang 

yang sedang berkembang, baik dalam jumlah murid maupun prestasi adalah 

Primary School XYZ.  Primary School XYZ merupakan Sekolah Dasar berbasis 

kurikulum asing yaitu kurikulum Cambridge yang berlokasi di Gading Serpong, 

Tangerang, Banten. Dengan jumlah siswa kurang lebih 400 siswa, Pada tahun 

2004 seluruh kampus dari School XYZ yang terdiri dari Preschool XYZ, Primary 

School XYZ dan Secondary School XYZ, menerima sertifikasi ISO 9001-2000 

untuk kualitas sistem manajemen karena sistem manajemen yang dimiliki 

sangatlah baik. Hal ini berkenaan dengan School XYZ tidak berada dibawah 

naungan yayasan, melainkan dibawah naungan sebuah Perseroan Terbatas (PT), 

sehingga struktur organisasi sekolah sama seperti perusahaan lengkap dengan 

divisi business development, finance, human resource, sales and marketing dan 

lain sebagainya. 

Selain itu Primary School XYZ merupakan sekolah yang unik karena 

memiliki sistem Homeroom Teacher disetiap kelasnya sehingga seluruh guru di 



 3 

Primary School XYZ merangkap sebagai guru mata pelajaran atau biasa disebut 

subject teacher dan juga sebagai wali kelas atau biasa disebut homeroom teacher. 

Maka dari itu, Primary School XYZ tidak memiliki ruangan guru aktif, karena 

seluruh guru berada di dalam ruangan kelas masing-masing. Tidak hanya 

merangkap sebagai homeroom teacher guru-guru di Primary School XYZ juga 

diberikan tanggung jawab lain diluar lingkup belajar mengajar. Tanggung jawab 

lain diantaranya adalah menjadi wakil kepala sekolah/ vice principal, Guru 

ekstrakurikuler, panitia event rutin sekolah dan lain sebagainya.  Dalam tabel 1.1 

menunjukkan beberapa tugas lain yang dijalankan oleh guru di Primary School 

XYZ.  

Tabel 1.1 Tugas/Jabatan Guru Primary School XYZ 

Tugas/Jabatan Guru Jumlah Guru Presentase (%) 

Subject Teacher 46 100% 

Homeroom Teacher 46 100% 

Vice Principal 1 2.17% 

CCA Teacher 10 21.74% 

CO CCA Teacher 30 65.22% 

Sport Club Trainer 2 4.35% 

Music Club Trainer 2 4.35% 

Grade Coordinator 6 13.04% 

Subject Coordinator 8 17.39% 

Event Committee 25 54.35% 

Sumber : Pengolahan Data Guru (2017) 

 

Primary School XYZ juga merupakan sekolah yang tidak hanya fokus pada 

pendidikan di dalam kelas, namun juga berfokus untuk pembangunan karakter 

siswa sebagai wirausaha yang memiliki karakter berani, percaya diri, 

bertanggungjawab dan kreatif, sehingga Primary School XYZ sering melakukan 

acara-acara besar yang melibatkan siswa untuk menyalurkan bakat dan 
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keterampilannya. Dalam hal ini guru juga memiliki peran dan tanggung jawab 

dalam melatih dan mengarahkan murid-murid. 

Melihat begitu banyak dan besarnya tanggung jawab yang harus 

dijalankan oleh guru Primary School XYZ, guru menjadi sangat lelah dengan 

beban kerja yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena fokus utama guru sebagai 

pengajar harus terbagi-bagi dengan fokus untuk mengerjakan tanggung jawab 

lainnya. Guru yang letih bisa merasa tidak puas dengan pekerjaannya.  

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah Primary School XYZ, kepala 

sekolah berharap 7 dari 10 guru merasa puas dengan pekerjaannya sebagai guru di 

Primary School XYZ. Namun dari hasil wawancara dengan 10 orang guru 

terungkap bahwa hanya 1 dari 10 guru yang merasa puas dengan pekerjaannya. 

Dalam gambar 1.1 menunjukkan kesenjangan antara ekpektasi kepala sekolah 

dengan realita yang didapat di lapangan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Gap kepuasan kerja guru Primary School XYZ  
Sumber : Hasil Wawancara Responden (2017) 

   

Ditemukan pada gambar 1.1 bahwa hasil wawancara 10 sampel guru, 

sembilan guru tidak puas dengan pekerjaannya. Dari hasil wawancara tersebut 
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ditemukan beberapa alasan yang berbeda atas ketidakpuasan yang dimiliki guru 

terhadap pekerjaannya. Pada gambar 1.2 mengungkapkan beberapa penyebab 

ketidakpuasan yang dimilik guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.2 Penyebab ketidakpuasan guru 

Sumber : Hasil wawancara responden (2017) 

 

 Pada gambar 1.1 tertulis bahwa penyebab paling banyak dari 

ketidakpuasan guru adalah budaya yang dimiliki oleh organisasi yaitu sebesar 

45%. Guru merasa bingung akan regulasi-regulasi yang dimiliki sekolah, terutama 

pada peraturan manajerial. Guru merasa sekolah tidak menyampaikan secara jelas 

apa saja yang menjadi aturan bagi guru, pihak orangtua maupun murid.  Guru juga 

merasa peraturan-peraturan yang diketahui membebankan guru, salah satu contoh 

dari hasil wawancara adalah, jam kerja guru harus menyesuaikan dengan jam 

kerja karyawan yang bekerja di manajerial meskipun pada saat itu kegiatan 

sekolah sedang libur.   

 Penyebab tertinggi kedua yaitu sebesar 33% adalah guru merasa organisasi 

tidak mendukung mereka. Guru merasa tidak dianggap sebagai faktor penting, 
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karena organisasi lebih fokus kepada bisnis bukan edukasi. Sekolah tidak 

mendukung penyediaan bahan ajar bagi guru. Guru harus mengeksplor sendiri 

dengan keterbatasan fasilitas yang tersedia, padahal guru menjadi frontliner yang 

langsung berhadapan dengan murid dan orangtua dan kualitas bahan ajar menjadi 

taruhannya. Tidak hanya itu  guru merasa tidak dilindungi sekolah dari orangtua 

yang protes atau mengajukan kritik, sekolah cenderung berpihak kepada orangtua 

dibanding dengan keputusan yang sudah guru tetapkan.  

 Penyebab terakhir yang berjumbah 22% adalah guru tidak puas akan 

pekerjaannya karena reward yang diterima. Guru merasa kesejahteraanya tidak 

diperhatikan karena tanggung jawab tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. 

Selain itu guru juga merasa tidak disejahterakan oleh pihak sekolah atas apa yang 

sudah guru lakukan. Dari ketiga penyebab diatas, peneliti tertarik menjadikan 

variabel budaya organisasi dan persepsi dukungan organisasi untuk diteliti 

pengaruhnya terhadap kepuasan kerja guru.  

 Manajerial sekolah sangat perlu memperhatikan kepuasan kerja guru-

gurunya dibandingkan hanya fokus kepada mencari siswa didik untuk 

meningkatkan pendapatan sekolah. Guru harus memiliki kepuasan kerja terhadap 

profesinya sebagai pengajar dengan maksud agar dapat menciptakan kualitas 

pendidikan yang tinggi (Demirel 2013, 4926). Kepuasan kerja adalah perasaan 

seseorang terhadap pekerjaan yang dimiliki dan apa yang seseorang pikirkan 

terhadap pekerjaanya itu (Colquitt et al 2014, 98). Kepuasan kerja juga dapat 

menyatakan perasaan yang nampak sebagai hasil dari persepsi yang didapat dari 

terpenuhinya kebutuhan material dan psikologi dari pekerjaan (Aziri 2008, 78). 
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Ditemukan bahwa rendahnya kepuasan kerja guru memberikan dampak negative 

terhadap proses pengajaran (Demirel 2013, 4926). 

Budaya organisasi memfasilitasi tercapainya kepuasan kerja serta tujuan 

organisasi (Belias 2014,141). Apabila budaya organisasi tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan pekerja, maka kepuasan kerja berubah menjadi sebuah 

ketidakpuasan. Budaya organisasi adalah pengetahuan umum yang dibagikan di 

dalam organisasi yang berhubungan dengan peraturan-peraturan, norma-norma, 

dan nilai-nila yang membentuk sikap dan perilaku dari para pekerjanya (Colquitt 

et al 2014, 534). Apabila budaya organisasi Primary School XYZ tidak diketahui 

secara jelas oleh para guru, maka akan timbul rasa ketidakpuasan akan pekerjaan 

yang guru jalankan. Tidak hanya budaya organisasi, persepsi dukungan organisasi 

juga diduga  

Persepsi dukungan organisasi adalah apa yang memperngaruhi persepsi 

persepsi dukungan organisasi yang dimiliki pekerja. Pada penelitian ini akan lebih 

membahwas persepsi yang dimiliki oleh guru di Primary School XYZ. Persepsi 

persepsi dukungan organisasi adalah bagaimana pekerja mempersepsikan 

bagaimana organisasi menilai kontribusi yang pekerja berikan dan organisasi 

peduli akan kesejahteraan hidup mereka (Kurtesis 2015, 1). Persepsi persepsi 

dukungan organisasi memberikan korelasi yang positif terhadap kepuasan kerja 

(Peterson 2015, 34). Miao dan Kim juga menyatakan bahwa persepsi persepsi 

dukungan organisasi berkorelasi positif dengan kepuasan kerja guru (2010, 257).   

Bisa disimpulkan bahwa apabila guru merasa dirinya didukung oleh sekolah maka 

guru akan merasa puas dengan pekerjaannya.  
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Reward adalah faktor yang sangat vital dan memiliki kontribusi yang 

besar terhadap peningkatakan kepuasan kerja dan komitmen karyawan (Nazir et al 

2013, 396). Reward memainkan peranan yang penting dalam sebuah organisasi 

(Luthans 2011,88). Menurut Luthans, reward digunakkan oleh organisasi untuk 

memotivasi karyawannya agar semakin setia dan bertahan kepada persuahaan 

sekaligus mendorong mereka untuk memberikan kinerja sebaik baiknya 

(2011,90).  

Manajerial sekolah sangat perlu untuk memeperhatikan apa saja faktor 

yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru, sebab kepuasan kerja guru sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan sekolah dalam melakukan kegiatan belajar 

mengajar. Dari pemaparan latar belakang permasalahn yang menjadi fokus 

peneliti, yaitu hal-hal yang diduga mempengaruhi kepuasan kerja di Primary 

School XYZ, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, yaitu Analisis 

pengaruh Budaya organisasi, persepsi dukungan organisasi dan reward terhadap 

kepuasan kerja pada Primary School XYZ. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya, terdapat beberapa 

masalah yang bisa diidentifiasikan.  Masalah pertama, rendahnya kepuasan kerja 

guru untuk masuk kerja karena terlihat dari hasil wawancara 10 orang guru, 

sembilan orang diantaranya tidak merasa puas dengan pekerjaannya. Timbul 

kesenjangan yang sangat besar dari hasil wawancara ini karena yang diharapkan 

oleh kepala sekolah Primary School XYZ hanya tiga dari sepuluh guru yang tidak 

puas akan pekerjaannya. 
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  Masalah kedua, ketidakpuasan guru disebabkan karena buadaya 

organisasi yang dimiliki sekolah. Guru merasa sekolah tidak memiliki budaya 

organisasi yang menunjang kegiatan belajar mengajar di Primary School XYZ. 

Guru merasa bingung akan peraturan, value dan kepercayaan yang dianut oleh 

pihak sekolah karena cenderung tidak konsisten dan membebani guru.  

Ketiga, guru Primary School XYZ  merasa tidak didukung oleh organisasi. 

Persepsi yang dimiliki guru atas Primary School XYZ tidak menunjukkan bahaw 

diri mereka didukung. Guru merasa sekolah tidak menghargai apa yang telah 

mereka kontribusikan untuk sekolah. 

Keempat, guru merasa reward yang didapatkan tidak sebanding dengan 

usaha yang telah mereka lakukan untuk Primary School XYZ. Guru berharap 

mereka lebih dihargai dan di berikan reward yang layak atas profesinya yang 

memiliki tanggung jawab serta beban kerja yang besar. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah 

yang dilakukan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan berfokus hanya 

kepada empat variabel dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh budaya 

organisasi, persepsi dukungan organisasi dan reward terhadap kepuasan kerja 

pada Primary School XYZ. Variabel pada penelitian ini dibedakan atas variabel 

eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen pada penelitian ini adalah 

budaya organisasi, persepsi dukungan organisasi, dan reward, dan variabel 

endogen dari penelitian ini adalah kepuasan kerja 
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1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan gejala dan masalah diatas, dalam penelitian ini akan 

dilakukan analisis pengaruh budaya organisasi, persepsi dukungan organisasi dan 

reward, terhadap kepuasan kerja pada Primary School XYZ. Oleh karena itu, 

rumusan masalah yang diteliti meliputi beberapa pertanyaan berikut: 

1) Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

di Primary School XYZ? 

2) Apakah persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja di Primary School XYZ? 

3) Apakah reward berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja di Primary 

School XYZ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh budaya 

organisasi dan persepsi dukungan organisasi terhadap komitmen kerja dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Primary School XYZ. Maka dari 

itu, berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat dinyatakan tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis apakah variabel budaya organisasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja di Primary School XYZ; 

2) Untuk menganalisis apakah variabel persepsi dukungan organisasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja di Primary School XYZ; 
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3) Untuk menganalisis apakah variabel reward berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja di Primary School XYZ. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Untuk membantu mengembangkan ilmu manajemen pendidikan di masa 

mendatang. Dan membantu sekolah- sekolah lain dalam mengatur manajemen 

sekolahnya sehingga dapat meningkatkan kinerja kerja guru. Tidak hanya itu 

diharapkan penelitian ini bisa membuka jalur kepada penelitian selanjutnya di 

masa mendatang. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Selain itu dengan dilakukannya penelitian ini bisa menjadi evaluasi bagi 

tahun akademik berikutnya, bagaimana seharusnya kepala sekolah 

memperlakukan guru yang dipimpinnya. Dan bagaimana organisasi sekolah 

menerapkan sistem. Tidak hanya itu penelitian ini juga bisa menjadi bahan 

evaluasi guru-guru dalam menjalin hubungan satu dengan yang lain, karena 

hubungan antar rekan kerja juga menjadi factor dalam kondisi lingkungan kerja 

yang mempengaruhi motivasi dan kepuasaan kerja.  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu bab pendahuluan, bab landasan 

teori, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, bab 

kesimpulan, implikasi manajerial dan saran. Tiap bab dibagi lagi dalam beberapa 

sub-bab. 

Bab pertama dalam penelitian ini berisi tentang latar belakang penelitian 

dengan memperhatikan kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang dimiliki 

guru sebagai fokus utama bagi kemajuan Primary School XYZ. Kemudian juga 

membahas masalah penelitian di lapangan yaitu kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh guru pada Primary School XYZ masih sangat 

rendah. Dituliskan juga pada bab pertama mengenai faktor- faktor yang 

mempengaruhi hubungan dan kekuatan hubungan yang mempengaruhi kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi. Selain itu dituliskan juga manfaat umum maupun 

manfaat khusus, yang diharapkan bisa berguna baik dalam ilmu manajemen 

pendidikan di masa depan. 

Bab kedua dari penelitian ini diawali dengan beberapa teori pendukung 

yang menguatkan penelitian. Dituliskan juga dasar pemikiran dari setiap variabel 

yang diteliti. Tidak hanya itu, subyek penelitian yang terkait serta referensi 

penelitian sebelumnya juga tertulis pada bab kedua. 

Bab ketiga penelitian diawali dengan rancangan penelitian, subyek 

penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian prosedur penelitian, sumber serta 

tejnik pengambilan data. Tidak hanya itu instrument penelitian, skala pengukuran, 

teknik analisa dan etika pengambilan data juga terdapat dalam bab ketiga. 
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Bab keempat berisi tentang analisis serta pembahasan dari hasil data yang 

telah didapatkan dengan metode pada bab ketiga. Bab keempat diawali dengan 

uraian data demografis responden, hasil uji pendahuluan yaitu Face Validity, 

Validitas Konvergen, dan Validitas diskriminan. Kemudai terdapat juga deskriptif 

variabel yang diukur, perhitungan hasil penelitians erta pembuktian dan 

pembahasan hasil-hasil penelitian. 

Bab kelima merupakan bab terakhir dari penelitian ini dimana didalamnya 

berisi kesimpulan dan hasil penelitian, implikasi yang dapat diterapkan oleh pihak 

manajerial sekolah dengan memperhatikan kondisi lapangan, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran bagi penelitian selanjutnya. 

 




