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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

  Komitmen organisasi merupakan faktor penting dalam kelangsungan 

hidup dan kesuksesan sebuah organisasi. Karyawan sebuah organisasi yang 

memiliki komitmen organisasi yang tinggi mengidentifikasikan dirinya dengan 

visi dan misi organisasi.  Dengan demikian ia akan bersedia melakukan lebih dari 

yang diminta oleh pekerjaannya. Perusahaan-perusahaan yang hebat memiliki 

orang-orang dengan komitmen tinggi di dalamnya. Mereka bersedia bekerja, 

berusaha dan melakukan yang terbaik untuk kemajuan perusahaannya.  

  Dunia pendidikan kini makin kompetitif terutama di sektor swasta. 

Semakin banyak sekolah-sekolah baru berdiri dengan menawarkan keunggulan 

mereka masing-masing. Dengan bertambahnya jumlah sekolah dan makin 

kompetitif pasar maka makin bertambah pula permintaan akan guru yang 

berkualitas.  

  Guru merupakan ujung tombak di dunia pendidikan. Sebuah pendidikan di 

sekolah akan baik jika gurunya berkualitas dan akan menjadi tidak baik jika 

kualitas gurunya kurang. Sebuah sekolah menjadi unggul jika memiliki guru-guru 

berkualitas. Guru-guru berkualitas adalah guru yang kompeten dan memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya karena mereka selalu berusaha 

melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya.  

  Untuk mendapatkan guru yang berkualitas tidak lah mudah. Masih banyak 

lulusan perguruan tinggi keguruan yang kompetensinya belum dapat memenuhi 
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standar yang dibutuhkan. Kesulitan ini mejadi lebih besar saat standar kualitas 

meningkat, terutama di sekolah-sekolah SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) 

yang mengadopsi kurikulum dari luar negeri dan mensyaratkan penggunaan 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pengajaran di kelas. Tidak mudah untuk 

mendapatkan calon tenaga pengajar yang memiliki kemampuan mengajar, ahli di 

bidangnya dan mampu berbahasa Inggris dengan baik. 

   Untuk mengatasi hal tersebut sekolah biasanya menginvestasikan waktu 

dan biaya cukup besar untuk membina dan memberi pelatihan kepada guru-

gurunya. Masalah yang timbul kemudian adalah bagaimana mempertahankan 

guru-guru yang berkualitas untuk tetap bekerja di sekolahnya. Dengan adanya 

permintaan guru berkualitas yang makin besar di pasaran maka makin besar pula  

peluang bagi guru untuk meninggalkan sekolah lama untuk mencari tempat yang 

baru yang menawarkan manfaat lebih banyak padanya. Untuk itu maka pihak 

manajemen sekolah perlu melakukan upaya untuk mempertahankan guru yang 

berkualitas.  

  Manajemen di Sekolah Bogor Raya terdiri dari pihak yayasan, direktur 

sekolah dan para kepala sekolah dan wakilnya. Para pemimpin memiliki peran 

kunci dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Mereka menerjemahkan visi dan 

misi dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek, membuat rencana strategis, 

melakukan pengawasan dalam pelaksanaanya, melakukan evaluasi dan refleksi 

dari program-program sekolah. Mereka juga berperan penting dalam 

pembangunan kinerja, perubahan, perbaikan dan kesuksesan organisasi.  

  Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah Bogor Raya, pemimpin yang 

banyak berinteraksi dengan guru adalah direktur sekolah dan para kepala sekolah. 
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Para pemimpin inilah yang bertugas mengkomunikasikan, menerapkan, dan 

mengawasi kebijakan dan program sekolah. Kemampuan pemimpin dalam 

mempengaruhi bawahannya menjadi penting untuk pencapaian tujuan organisasi. 

  Adanya kompetisi yang cukup besar di dunia pendidikan swasta 

mengharuskan sekolah untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan di berbagai 

bidang, termasuk di antaranya adalah meningkatkan kualitas guru dan mutu 

pendidikan. Melakukan perubahan di sebuah organisasi tidaklah mudah. Apalagi 

jika kemudian perubahan tersebut menuntut karyawan untuk bekerja lebih dari 

sebelumnya. Perubahan juga makin sulit jika karyawan sudah bekerja cukup lama 

dan berada di zona nyaman. Perubahan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman 

dan stres.  

  Peran pemimpin menjadi penting untuk dapat meyakinkan karyawan 

tentang pentingnya perubahan bagi kesuksesan organisasi. Jika pemimpin tidak 

dapat meyakinkan bawahan maka karyawan akan bekerja setengah hati dan rasa 

ketidaknyamannya akan mempengaruhi komitmen organisasinya. Jika ada 

kesempatan yang lebih baik di luar maka bisa saja ia memilih untuk berhenti dan 

pindah bekerja di tempat lain.   

  Hal lain yang membuat seseorang memilih untuk tinggal atau pindah dari 

pekerjaannya adalah tingkat kepercayaan terhadap pihak otoritas organisasi. 

Kepercayaan merupakan salah satu kunci dari pembinaan hubungan baik antara 

pihak otoritas sekolah dan guru. Kurangnya kepercayaan terhadap organisasi 

dapat menimbulkan keraguan, kecemasan dan bahkan sikap sinis. Sikap ini 

menjadi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan produktifitas. Karyawan 

bekerja karena mereka membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Pada titik 
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tertentu karyawan mulai mencari kesempatan untuk mencari pekerjaan lain dan 

pada akhirnya meninggalkan organisasi untuk bekerja di tempat lain.  

  Dalam dua tahun terakhir telah terjadi turn over guru yang cukup tinggi di 

Sekolah Bogor Raya. Data jumlah guru total dan jumlah guru yang keluar tertera 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1. Persentase Turn Over Guru di Sekolah Bogor Raya 

Tahun Tingkat Sekolah Jumlah 

Guru Total 

Jumlah  Guru 

Keluar 

Persentase Guru 

Keluar 

2013 PG/TK 

SD 

SMP/SMA 

23 

39 

20 

2 

4 

3 

9% 

10% 

15% 

2014 PG/TK 

SD 

SMP/SMA 

25 

40 

24 

5 

3 

2 

20% 

8% 

8% 

2015 PG/TK 

SD 

SMP/SMA 

31 

46 

24 

2 

10 

4 

6% 

22% 

17% 

 

  Dari data tersebut diketahui bahwa pada pergantian ke tahun ajaran 2015-

2016 tingkat turn over di SD  Bogor Raya sebesar 22%. Pada tahun-tahun 

sebelumnya tingkat turn over di SD Bogor Raya tidak pernah setinggi itu 

sehingga penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai masalah yang timbul. 

  Dari keterangan bagian personalia diketahui bahwa turn over terjadi 

karena ada guru yang tidak dilanjutkan kontraknya karena dianggap kurang 

memenuhi kualitas yang menjadi standar sekolah dan ada juga yang memang dari 

pihak guru mengajukan permintaan untuk berhenti.  

  Dari survey yang dilakukan kepada beberapa karyawan yang memutuskan 

hubungan kerja diketahui hal-hal yang menyebabkan karyawan memutuskan 

untuk berhenti dari organisasi adalah karena urusan keluarga, ingin melakukan 

bisnis sendiri, ingin melanjutkan pendidikan, ingin bekerja di negeri impiannya. 

Ada juga karyawan yang memutuskan berhenti karena merasa kecewa dengan 
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kebijakan sekolah dan pemimpin sekolah serta kompensasi yang dianggap tidak 

sesuai dengan beban kerja dan kinerjanya.  

  Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 

transformasional, kepercayaan terhadap organisasi, dan kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data untuk 

membantu sekolah meningkatkan komitmen guru di SD Bogor Raya 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

  Guru merupakan karyawan sekolah yang menjadi ujung tombak dalam 

pelaksanaan belajar mengajar sehari-hari. Komitmen organisasi guru dipengaruhi 

oleh: 

1) Kepemimpinan yang merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam 

organisasi untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. 

2) Kemampuan pemimpin dalam berkomunikasi terhadap bawahannya. 

Komunikasi merupakan faktor penting dalam sebuah proses organisasi 

agar dapat berjalan lancar dan maksimal.  

3) Cara pemimpin dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Ada 

pemimpin aktif memonitor, memberi masukan positif dan siap mendukung 

karyawan jika dibutuhkan bantuan. Ada pula pemimpin yang hanya 

bereaksi jika ada kesalahan pada karyawan.  

4) Penghargaan terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan. 

Penghargaan dapat berupa kompensasi materi, promosi kerja ataupun 

pengakuan dari pimpinan terhadap kinerja karyawan. 

5) Kepercayaan terhadap organisasi  yaitu keyakinan karyawan terhadap 
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organisasi bahwa organisasi menggunakan kewenangannya untuk 

melakukan yang seharusnya dilakukan.  

6) Adanya kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai pribadi 

karyawan. Keselarasan nilai ini dapat membuat karyawan merasa nyaman 

dan betah berada dalam sebuah organisasi. 

7) Adanya keyakinan bahwa organisasi mampu berkembang menjadi 

organisasi yang maju. Saat karyawan yakin akan kemampuan organisasi 

untuk maju maka ia tidak merasa khawatir dengan masa depannya karena 

ia yakin bahwa organisasi akan dapat terus menjadi tempat ia mencari 

nafkah dan berkembang secara professional.  

8) Adanya keyakinan terhadap itikad baik dalam kebijakan organisasi untuk 

karyawan. Saat karyawan yakin akan itikad baik perusahaan maka 

karyawan tidak dihantui rasa curiga akan adanya maksud-maksud 

tersembunyi saat organisasi membuat  kebijakan baru atau saat organisasi 

melakukan perubahan. 

9) Adanya rasa keterikatan terhadap organisasi tempat bekerja. Karyawan 

merasa terlibat secara emosi dan kognitif sehingga termotivasi untuk terus 

bekerja di organisasi tersebut.  

10) Kepuasan kerja yang merupakan perasaan positif karyawan terhadap 

pekerjaannya yang didasari oleh penghargaan terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

11) Lingkungan kerja fisik yang aman dan nyaman. Lingkungan  kerja fisik 

meliputi peralatan yang berhubungan langsung dengan karyawan seperti 

meja, kursi, ruang kerja, komputer dan lain-lain. Adapula lingkungan kerja 
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umum yang mempengaruhi kondisi pekerja, misalnya suhu udara, 

kelembaban, pencahayaan, kebisingan, bau tak sedap dan lain-lain. 

12) Kerja sama yang baik antar karyawan. Semakin baik kerja sama antar 

karyawan baik di dalam sebuah tim atau dengan tim lainnya maka 

umumnya karyawan merasa terbantu dalam pekerjaannya sehingga 

pekerjaan terasa lebih ringan.  

13) Kedekatan dengan rekan-rekan kerja.  Kedekatan hubungan dengan rekan 

sekerja dapat membantu pengembangan sense of belonging terhadap 

organisasi. Seorang karyawan yang memiliki kedekatan dengan rekan-

rekan sekerjanya akan merasa betah berada di organisasi tempat ia bekerja. 

14) Kebebasan dalam berekspresi dan mengembangkan kemampuan diri. 

Setiap orang memiliki kebutuhan untuk berkembang menjadi seseorang 

yang lebih baik.      

15) Tingkat kompensasi yang memadai. Kompensasi yang diterima karyawan 

harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menafkahi keluarganya.  

16) Adanya pengembangan jalur karir. Pengembangan karir membantu 

pencapaian tujuan individu dan organisasi. Seorang karyawan yang 

berprestasi sudah sepantasnya mendapatkan promosi ke jenjang karir yang 

lebih baik.  

 

1.3  Batasan Masalah  

 Dalam penelitian ini masalah dibatasi hanya akan membahas pengaruh 

kepemimpinan transformasional, kepercayaan terhadap organisasi dan kepuasan 

kerja terhadap komitmen organisasi guru SD di Sekolah Bogor Raya. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

a. Apakah ada pengaruh positif  kepemimpinan transformasional terhadap 

kepuasan kerja? 

b. Apakah ada  pengaruh positif kepercayaan terhadap organisasi terhadap 

kepuasan kerja? 

c. Apakah ada pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap 

komitmen organisasi? 

d. Apakah ada  pengaruh  positif kepercayaan terhadap organisasi terhadap 

komitmen organisasi? 

e. Apakah ada  pengaruh  positif kepuasan kerja  terhadap komitmen organisasi? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan batasan dan rumusan penelitian di atas maka tujuan penelitian 

yang  ingin dicapai adalah: 

a. Untuk menganalisis pengaruh positif kepemimpinan terhadap kepuasan kerja  

b. Untuk menganalisis pengaruh positif kepercayaan organisasi terhadap 

kepuasan kerja  

c. Untuk menganalisis pengaruh positif kepemimpinan transformasional 

terhadap komitmen organisasi 

d. Untuk menganalisis pengaruh positif kepercayaan organisasi terhadap 

komitmen organisasi 

e. Untuk menganalisis pengaruh positif kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi 
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1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1) Memberikan tambahan data mengenai perilaku organisasi (organizational 

behavior) di lembaga pendidikan khususnya sekolah. 

2) Menambah bahan referensi terutama untuk penelitian yang berhubungan 

dengan komitmen organisasi, kepemimpinan transformasional, 

kepercayaan terhadap organisasi dan kepuasan kerja. 

3) Sebagai bahan referensi dan masukan bagi peneliti berikutnya dalam 

mengembangkan penelitian di bidang sumber daya manusia atau perilaku 

organisasi.  

1.6.2 Manfaat Praktis  

1) Memberikan gambaran keadaan mengenai komitmen organisasi, 

kepemimpinan transformasional, kepercayan terhadap organisasi dan 

kepuasan kerja di tingkat SD di Sekolah Bogor Raya. 

2) Menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen Sekolah Bogor Raya dalam 

menyusun strategi untuk meningkatkan komitmen organisasi di sekolah. 

3) Memberikan tambahan data referensi bagi manajemen sekolah secara 

umum mengenai komitmen organisasi, kepemimpinan transformasional, 

kepercayan terhadap organisasi dan kepuasan kerja. 

  

1.7  Sistematika Penulisan 

 Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

permasalahan yang membuat penulis berkeinginan meneliti topik penelitian yaitu 

pengaruh kepemimpinan transformasional, kepercayaan terhadap organisasi 

(organizational trust) dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi guru di 
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tingkat SD di Sekolah Bogor Raya. Dalam bab ini dibahas rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.  

 Bab II merupakan landasan teori yang memaparkan mengenai landasan 

teori mengenai masing-masing konstruk dan pengaruhnya terhadap satu sama 

lain. Penulis juga membahas indikator-indikator apa saja yang dapat digunakan 

untuk mengukur masing-masing konstruk sehingga bisa menjadi variabel 

penelitian. Selanjutnya penulis merumuskan hipotesa penelitian dari pengaruh 

masing-masing variabel penelitian. 

 Bab III berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan bahwa metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif analisis jalur yang 

menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional, kepercayaan terhadap 

organisasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi guru di SD Bogor 

Raya. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan populasi guru-guru di 

SD Bogor Raya. Pengujian statistika yang dilakukan adalah pengujian validitas, 

reabilitas dan analisis jalur. 

 Bab IV merupakan hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil 

penelitian dari kuisioner secara deskriptif  dan analisis statistik kuantitatif beserta 

pembahasannya. Pembahasan mengaitkan hipotesis dalam rumusan masalah di 

awal penelitian dengan temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. 

 Bab V berisi kesimpulan, implikasi manajerial dan saran. Bab ini secara 

singkat menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan dikaitkan dengan tujuan 

penelitian. Penulis juga menulis secara singkat keterbatasan dari proses penelitian 

agar dapat  memberikan saran bagi penelitian selanjutnya.  

  




