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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Dasar Swasta (SDS) Pelangi Kasih adalah salah satu sekolah 

nasional yang cukup terkenal di wilayah Jakarta Utara dan sudah mendapat izin 

dari pemerintah sebagai sekolah SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama). Hal ini 

membuat sekolah dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan konteks dan 

kebutuhan siswa. Kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah kombinasi 

kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge, di mana kurikulum tersebut juga 

berdasarkan landasan iman Kristiani. 

Sekolah ini pun sudah mendapat akreditasi A dan berhasil memperoleh 

berbagai prestasi melalui berbagai perlombaan baik dalam bidang akademik 

maupun non-akademik. Sekolah ini didirikan dengan satu kerinduan supaya siswa 

rindu bertumbuh dalam iman dan mereka dapat membagikan kasih Tuhan kepada 

semua orang. Visi Sekolah Pelangi Kasih adalah membina hati dan pikiran siswa 

sehingga mereka dapat menghidupi panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Misi 

Sekolah Pelangi Kasih adalah mengembangkan talenta yang dimiliki setiap 

individu di lingkungan sekolah, membangun komunitas yang berbagi dalam suka 

dan duka, serta menghadirkan damai sejahtera.  

Sekolah Pelangi Kasih sudah berdiri selama 20 tahun, yaitu sejak tanggal 

20 Juli 1996. Pada awalnya, sekolah ini hanya dimulai dari tingkat TK (Taman 

Kanak-Kanak) di sebuah ruko sederhana dengan jumlah siswa yang masih relatif 

sedikit. Hingga pada tahun ajaran 2015-2016, sekolah ini pun terus berkembang 
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dengan jumlah siswa di tingkat SD sebanyak 737 orang yang terbagi menjadi 112 

siswa kelas I, 127 siswa kelas II, 104 siswa kelas III, 131 siswa kelas IV, 117 

siswa kelas V, dan 146 siswa kelas VI dengan total 33 ruang kelas yang 

digunakan.  

Hal ini tentu berpengaruh pada jumlah guru yang mengajar di SDS Pelangi 

Kasih. Pada awalnya, guru yang bekerja di sekolah ini hanya beberapa orang. 

Seiring dengan perkembangan organisasi, maka sekolah memerlukan banyak guru 

baru. Berdasarkan data statistik sekolah, jumlah guru yang mengajar di SDS 

Pelangi Kasih pada tahun ajaran 2015-2016 berjumlah 65 orang. Guru yang 

mengajar dibagi menjadi beberapa departemen berdasarkan mata pelajaran seperti 

Departemen Matematika, Departemen Bahasa Inggris, Departemen Ilmu 

Pengetahuan Alam, Departemen Agama dan CB, Departemen Bahasa Indonesia, 

Departemen Bahasa Mandarin, Departemen Kesenian, dan Departemen Olahraga. 

Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang HOD (Head of Departement) dan 

masing-masing tingkat mulai dari kelas I hingga kelas VI dipimpin oleh seorang 

LC (Level Coordinator). HOD akan memimpin guru mata pelajaran, sedangkan 

LC akan memimpin HR (Homeroom Teacher). HOD akan bertanggung jawab 

kepada Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, sedangkan LC akan bertanggung 

jawab kepada Wakil Kepala Sekolah bagian Operasional.    

Semakin besar suatu organisasi, maka semakin banyak pula potensi 

munculnya masalah. Tantangan dari organisasi yang semakin besar adalah 

semakin sulitnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang bekerja di 

dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang guru yang sudah 

mengajar selama 12 tahun, banyak hal yang berubah di Sekolah Pelangi Kasih 
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sejak awal sekolah didirikan hingga saat ini. Menurutnya, pada tahun-tahun awal 

berdirinya sekolah, sekolah ini dipimpin langsung oleh pemilik dan pendiri 

sekolah yang cukup berpengalaman dalam bidang pendidikan dengan jumlah 

siswa dan guru masih relatif sedikit sehingga sangat terasa kekompakan antar guru 

dan rasa kekeluargaan terjalin dengan baik. Setiap guru merasa sebagai satu 

keluarga, bahkan pemilik sekaligus pendiri sekolah sangat perhatian serta 

mengenal setiap guru.  

Seiring berjalannya waktu, saat ini Sekolah Pelangi Kasih dipimpin dan 

dikelola oleh anak dari pemilik sekolah yang melakukan banyak perubahan dan 

ingin menerapkan sistem manajemen yang baru mulai dari sistem gaji, peraturan, 

dan lain-lain. Hal ini dianggap oleh sebagian guru sebagai hal yang sangat 

menyulitkan. Kondisi ini juga sempat memicu banyak guru senior yang merasa 

tidak puas hingga akhirnya mereka memilih dan memutuskan untuk 

mengundurkan diri sehingga sekolah perlu merekrut banyak guru baru. Namun, 

sebagian guru baru pun tidak merasa nyaman dan akhirnya berhenti mengajar di 

SDS Pelangi Kasih, bahkan ada beberapa guru yang berhenti di tengah tahun 

ajaran. Hal ini menyebabkan turnover guru di SDS Pelangi Kasih cukup tinggi 

setiap tahunnya. Di bawah ini, data pendukung yang diperoleh dari HRD 

mengenai jumlah guru di SDS Pelangi Kasih yang mengundurkan diri setiap tahun 

ajaran, yaitu: 

               Tabel 1.1. Data guru yang mengundurkan diri setiap tahun ajaran 

Tahun ajaran Jumlah guru yang mengundurkan diri 

2012-2013 17 orang 

2013-2014 6 orang 

2014-2015 9 orang 

 Sumber: Data HRD (2016) 
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Kondisi ini sangat mengkhawatirkan baik bagi sekolah maupun orang tua siswa. 

Hal ini dikarenakan guru yang mengundurkan diri adalah guru yang memiliki 

kompetensi yang baik dalam mengajar sehingga mengganggu stabilitas proses 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain itu, orang tua siswa yang berperan 

sebagai stakeholder merasa takut jika pergantian guru yang terlalu sering tersebut 

dapat mempengaruhi kualitas pelajaran dan kondisi psikologis siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bagian 

Operasional, masih banyak masalah lain yang dihadapi oleh SDS Pelangi Kasih 

seperti guru yang sering datang terlambat dan tidak hadir di sekolah untuk 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

HRD, di bawah ini persentase jumlah guru yang terlambat dan tidak masuk 

sekolah, yaitu: 

               Tabel 1.2. Data persentase guru yang tidak masuk sekolah 

Tahun ajaran Sakit Izin Alpha 

2012-2013 26.13 % 20.38 % 2.75 % 

2013-2014 26.33 % 35.17 % 0.08 % 

2014-2015 24.00 % 42.33 % 2.25 % 

Sumber: Data HRD (2016) 

 Selain itu, masalah lain yang terjadi di SDS Pelangi Kasih adalah guru 

yang tidak dapat bekerja sama dalam tim, kurang inisiatif dalam hal saling 

membantu, guru yang tidak mau berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan 

orang lain, guru yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli pada siswa, guru 

yang sering membicarakan kekurangan guru lain, guru yang tidak dapat menahan 

emosi hingga guru yang terlalu “perhitungan” pada gaji yang diperoleh, sehingga 

ada guru yang tidak mau mengerjakan tugas di luar tanggung jawabnya, kecuali 

ada sesuatu hal yang dapat mereka peroleh, misalnya gaji tambahan.  
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Sebenarnya, guru adalah kunci yang memiliki peranan yang penting dalam 

mencapai tujuan pendidikan karena gurulah yang berinteraksi langsung dengan 

siswa dan orang tua. Dengan adanya peran guru tersebut, maka dibutuhkan 

kesadaran dan kerjasama dari guru yang didukung oleh manajemen sekolah untuk 

meningkatkan kesadaran tersebut melalui suatu sistem kerja yang tidak hanya 

melibatkan interaksi formal, seperti tanggung jawab dan terpenuhinya pekerjaan 

masing-masing guru saja, namun diperlukan keeratan dan keterikatan masing-

masing guru untuk kembali saling memiliki dan bekerja sama dengan guru lainnya 

atau yang lebih dikenal dengan istilah employee engagement. 

Employee engagement merupakan suatu konsep dimana seorang karyawan 

merasa terlibat dan antusias terhadap pekerjaan yang dilakukan (Robbins & Judge 

2014, 37). Menurut Brunetto et al. (2012, 430), employee engagement sangat 

diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas organisasi serta 

menurunkan tingkat turnover dalam sebuah organisasi. Employee engagement 

juga merupakan prediktor penting bagi kesuksesan suatu organisasi karena 

berkaitan dengan kepuasan karyawan. Dengan adanya employee engagement, 

guru akan memiliki hubungan yang semakin erat satu dengan yang lainnya, 

sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, semangat kerja yang 

produktif, serta dapat meningkatkan profit bagi sekolah karena semakin banyak 

orang tua lain yang ingin menyekolahkan anaknya di SDS Pelangi Kasih. Jika rasa 

engagement itu sudah terbangun dan guru merasa saling memiliki, tentu akan 

tercipta kenyamanan dalam bekerja sehingga guru tidak ingin pindah ke sekolah 

lain lagi. Bahkan, employee engagement dapat menjadi competitive advantage 

bagi SDS Pelangi Kasih dibanding dengan sekolah lain.   
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1.2. Identifikasi Masalah 

Dengan mengacu kepada latar belakang tersebut, maka ada beberapa 

masalah yang yang berhubungan dengan employee engagement, antara lain: 

1) Kecerdasaan emosi yang merefleksikan kemampuan memahami diri 

sendiri dan orang lain, berhubungan dengan orang, beradaptasi, dan 

mengatasi tekanan lingkungan.  

2) Kepuasan kerja yang menyatakan keseluruhan hasil evaluasi karyawan 

terhadap pekerjaannya baik yang menyenangkan maupun tidak 

menyenangkan dengan timbal balik yang diterima baik finansial maupun 

non-finansial.  

3) Well-being yang menunjukkan kondisi mental seseorang dalam menjalani 

aktivitas sehari-hari. 

4) Gaya kepemimpinan yang menyatakan tindakan tertentu yang diambil oleh 

pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dalam pekerjaan. 

5) Karakteristik tim dan komunikasi yang menggambarkan bagaimana 

sebuah tim terbentuk dan bagaimana anggota tim dapat saling percaya  

saat bekerja termasuk koordinasi, konflik, dan kesatuan. 

6) Motivasi yang menunjukkan faktor pendorong baik yang berasal dari 

dalam maupun dari luar individu yang mempengaruhi seseorang untuk 

bekerja secara maksimal. 

7) Iklim organisasi yang menggambarkan budaya kerja dalam suatu 

organisasi yang mempengaruhi proses hingga hasil yang dicapai. 
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8) Kepercayaan, keadilan, dan etika yang menunjukkan perasaan individu 

terhadap organisasi dalam menjalankan setiap  hal dengan adil, jujur, dan 

berintegritas. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan dari berbagai masalah yang teridentifikasi, penelitian ini akan 

dibatasi pada pengaruh kepuasaan kerja, well-being, dan kecerdasan emosi 

terhadap employee engagement guru di SDS Pelangi Kasih Jakarta. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis pengaruh kepuasaan kerja, well-

being, dan kecerdasan emosi terhadap employee engagement guru di SDS Pelangi 

Kasih Jakarta. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah yang diteliti meliputi beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat pengaruh positif kecerdasaan emosi terhadap employee 

engagement  guru di SDS Pelangi Kasih Jakarta? 

2) Apakah terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap employee 

engagement guru di SDS Pelangi Kasih Jakarta? 

3) Apakah terdapat pengaruh positif well-being terhadap employee 

engagement guru di SDS Pelangi Kasih Jakarta? 

4) Apakah terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap kecerdasan 

emosi guru di SDS Pelangi Kasih Jakarta? 

5) Apakah terdapat pengaruh positif well-being terhadap kecerdasaan emosi 

guru di SDS Pelangi Kasih Jakarta? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisis pengaruh positif kecerdasaan emosi terhadap employee 

engagement guru di SDS Pelangi Kasih Jakarta. 

2) Menganalisis pengaruh positif kepuasan kerja terhadap employee 

engagement guru di SDS Pelangi Kasih Jakarta. 

3) Menganalisis pengaruh positif well-being terhadap employee engagement 

guru di SDS Pelangi Kasih Jakarta. 

4) Menganalisis pengaruh positif kepuasan kerja terhadap kecerdasan emosi 

guru di SDS Pelangi Kasih Jakarta. 

5) Menganalisis pengaruh positif well-being terhadap kecerdasan emosi guru 

di SDS Pelangi Kasih Jakarta. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah studi 

kepustakaan dan pengembangan ilmu Manajemen Pendidikan. Selain itu, melalui 

penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain 

yang memerlukan informasi tambahan di dalam melakukan penelitian selanjutnya, 

khususnya yang berhubungan dengan kecerdasan emosi, kepuasan kerja, well-

being, dan employee engagement. 

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain: 

1) Bagi Yayasan dan Kepala Sekolah SDS Pelangi Kasih, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang employee engagement 

yang ada di SDS Pelangi Kasih. Hal ini juga dapat memberikan masukan 
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yang berarti agar Yayasan dan Kepala Sekolah dapat meningkatkan 

employee engagement di SDS Pelangi Kasih sehingga dapat mengurangi 

tingkat turnover guru. 

2) Bagi guru SDS Pelangi Kasih, jika guru merasa engage ketika bekerja 

maka produktivitas kerja guru dapat meningkat. Guru dapat bekerja 

dengan lebih maksimal khususnya untuk kemajuan SDS Pelangi Kasih 

dalam memberikan pelayanan dan pendidikan yang berkualitas bagi siswa 

dan orang tua siswa. 

3) Bagi orang tua siswa, jika kualitas pelayanan dan pendidikan yang 

diberikan baik maka akan berdampak pada kepercayaan orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya di SDS Pelangi Kasih. Hal ini tentu saja sangat 

mempengaruhi brand dan jumlah siswa yang mendaftar di SDS Pelangi 

Kasih. 

  

1.7. Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan tesis ini akan dibagi menjadi lima bab. 

Bab pertama adalah bagian pendahuluan. Bab ini diawali uraian yang 

menggambarkan latar belakang masalah yang berhubungan dengan employee 

engagement di SDS Pelangi Kasih Jakarta. Selain itu, bab ini terdiri dari 

identifikasi masalah yang dibatasi pada bagian batasan masalah. Setelah itu, agar 

penelitian ini dapat lebih fokus maka dirumuskan pada bagian rumusan masalah  

Pada akhir bab pertama ini juga dipaparkan tentang tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 
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Bab kedua adalah bagian landasan teori. Bab ini berisi berbagai kajian 

literatur dan teori yang menjadi landasan dalam penelitian yang dilakukan. Bab ini 

akan membahas tentang teori, kerangka berpikir, dan model penelitian yang 

berkaitan dengan kecerdasan emosi, kepuasan kerja, well-being, dan employee 

engagement, serta berbagai faktor yang mempengaruhi aspek-aspek tersebut dan 

diakhiri dengan hipotesis penelitian. 

Bab ketiga adalah bagian metode penelitian. Bab ini berisi tentang 

metodologi dari penelitian yang dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai 

pengolahan data untuk dianalisis. Bab ini dimulai dengan rancangan penelitian, 

tempat, waktu, dan subjek penelitian. Selain itu, dipaparkan juga prosedur 

penelitian, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pengukuran, 

hingga teknik analisis data yang diakhiri dengan hipotesis statistik. 

Bab keempat adalah bagian hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini 

memuat gambaran data penelitian, serta hasil analisis dari hasil uji hipotesis yang 

berkaitan dengan landasan teori yang telah disusun. Bab ini diakhiri dengan 

pembahasan dan keterbatasan penelitian.  

Bab terakhir adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Dalam bab ini berisi 

kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi bagi organisasi, dan saran sehingga 

penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 




