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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 
Era globalisasi telah membuat perkembangan zaman semakin cepat. 

Indonesia pun tak luput dari tantangan tersebut. Produk-produk luar negeri serta 

tenaga kerja asing sudah mulai membanjiri Indonesia. Negara ini mau tak mau 

harus menjawab tantangan tersebut dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin, 

salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 

Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, begitulah 

ujar Nelson Mandela. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 

yang bertujuan menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas yang dapat bersaing 

secara global. Ujung tombak sekolah berada pada para guru. Faktor guru yang 

kompeten dan berkomitmen tinggi sangat dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan 

sebuah sekolah. 

Saat ini persaingan di dunia pendidikan pun semakin ketat, terutama di 

sektor swasta. Sekolah-sekolah baru bermunculan menawarkan keunggulan mereka 

masing-masing. Ada sekolah yang menawarkan pendidikan dengan fokus prestasi 

akademik yang tinggi, seperti BPK Penabur. Ada juga yang berfokus pada 

pendidikan karakter, seperti PSKD Mandiri dengan program Seven Habitnya.  

Selain itu, ada sekolah yang menawarkan kurikulum berbasis luar negeri, 

seperti kurikulum Cambridge, Singapura, Australia, maupun Amerika. Sekolah-

sekolah ini menawarkan pembelajaran yang disampaikan dalam bahasa Inggris. 

Sebelumnya banyak dari sekolah-sekolah ini yang berlabel „International School‟ 

dan „National Plus‟, namun saat ini label tersebut ditiadakan dan diganti dengan 
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„Satuan Pendidikan Kerjasama‟ (SPK). Lulusannya unggul dalam berbahasa 

Inggris, sebuah skill yang sangat marketable dalam dunia pekerjaan. Hal tersebut 

membuat banyak orang tua berbondong-bondong menyekolahkan anaknya di 

sekolah SPK, sehingga menjamurlah sekolah-sekolah semacam ini. 

Peneliti saat ini bekerja pada sebuah SPK di daerah Kalideres, Jakarta Barat. 

Setelah tiga tahun bekerja di sekolah tersebut, ada fenomena yang cukup mencolok 

yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini, yaitu turnover guru yang cukup tinggi. 

Berikut adalah data turnover guru dalam tiga tahun terakhir.  

Tahun Ajaran Departemen Jumlah guru Total turnover % turnover 

2015-2016 PreSchool 15 2 13.3 

Primary 32 8 25.0 

Sec/JC 28 9 32.1 

2016-2017 PreSchool 14 2 14.3 

Primary 31 4 12.9 

Sec/JC 27 6 22.2 

2017-2018 PreSchool 13 1 7.0 

Primary 31 9 29.0 

Sec/JC 32 10 31.2 

Tabel 1.1. Turnover guru di sekolah XYZ  

Tingkat turnover berkaitan erat dengan komitmen organisasi. Komitmen 

organisasi didefinisikan sebagai sejauh mana seorang karyawan merasakan ingin 

tetap menjadi bagian dari sebuah organisasi. Karena seorang guru yang memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi akan memberikan usaha yang terbaik guna 

mensukseskan sekolah, dan relatif lebih lama menjadi guru di sekolah tersebut. 

Dari beberapa wawancara informal dengan guru-guru yang telah 

meninggalkan sekolah ini, mereka menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan 

kepindahan mereka. Salah satu dari faktor tersebut adalah bagaimana komunikasi 

terjalin di sekolah ini, terutama komunikasi antara pihak manajemen dan para guru. 

Komunikasi menurut Gray & Ladlaw (2004) adalah proses berpindahnya informasi 

dari pihak pengirim ke pihak penerima. Beberapa dari guru tersebut menyayangkan 
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kurangnya informasi yang diberikan dari manajemen kepada para guru terkait 

dengan isu-isu penting seperti finansial. Selain itu, ada juga yang menyebutkan 

beberapa contoh keterlambatan dalam memberikan informasi yang menyebabkan 

inefektivitas dalam pekerjaan. Beberapa juga menyinggung tentang pentingnya 

sekolah untuk lebih mendengar saran-saran konstruktif dari para guru dan tidak 

menganggapnya sebagai sebuah ancaman. 

Komunikasi memungkinkan informasi tersalurkan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi tersebut di sebuah organisasi. Sehingga, tanpa komunikasi 

yang baik, fungsi organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, 

komunikasi juga berfungsi membentuk hubungan interpersonal di dalam lingkungan 

kerja, baik hubungan dengan atasan (upward), sesama rekan kerja (horizontal), 

maupun dengan bawahan (downward). Jika seseorang memiliki komunikasi yang 

baik di tempat kerjanya, maka hubungan dengan orang-orang di sekitarnya akan 

harmonis, sehingga ia akan dapat berfokus penuh pada pekerjaannya. Karyawan 

dengan hubungan yang baik di lingkungan kerjanya cenderung lebih lama bertahan 

di lingkungan tersebut, sehingga memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi 

daripada karyawan yang harus berkutat dengan masalah interpersonal akibat kurang 

baiknya komunikasi di lingkungannya. Menurut teori pertukaran sosial (social-

exchange), jika para guru merasakan kepuasan dari proses komunikasi yang 

terbentuk di sekolah, maka guru tersebut akan berusaha lebih melayani institusinya 

dengan berkontribusi pada tugas-tugas opsional. 

Selain itu, terdapat faktor pengembangan kemampuan karyawan (skills 

development), keragaman dalam pekerja (workface diversity), dan stabilitas 

pekerjaan (employment stability). Lebih rinci mereka menyebutkan kurangnya 

pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan guru dalam 
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meningkatkan efektivitas mengajar, kurangnya jaminan kestabilan kerja terutama 

dalam masa-masa finansial yang kurang mendukung, serta faktor keragaman 

pekerja yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam hal distribusi kompensasi. 

Ketiga faktor tersebut tercakup dalam sebuah dimensi yang disebut dengan 

tanggung jawab sosial internal perusahaan (Internal Corporate Social 

Responsibility).  

Jika karyawan merasa didukung pengembangan kemampuannya melalui 

pelatihan yang relevan, maka mereka merasa berhutang budi sehingga akan merasa 

berat jika harus meninggalkan tempat kerjanya yang telah memberikan kontribusi 

besar bagi perkembangan profesionalitasnya. Karyawan pun akan merasa enggan 

untuk mencari pekerjaan di tempat lain jika tempat yang sekarang sudah menjamin 

keamanan pekerjaan yang ia miliki, karena belum tentu tempat lain dapat 

memberikan jaminan serupa. Selain itu pemberian kesempatan bagi kaum minoritas 

untuk menempati jabatan strategis dapat memberikan kesan bahwa perusahaan 

tempat kerjanya saat ini tidak membeda-bedakan karyawan berdasarkan SARA 

melainkan kemampuan dan kinerja mereka, sehingga mereka berkomitmen penuh 

memberikan kemampuan mereka yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Banyaknya 

kebaikan yang diterima oleh para guru dari sekolahnya, membuat mereka ingin 

membalas kebaikan tersebut salah satunya dengan melakukan kegiatan di luar 

lingkup tanggung jawabnya. 

Sekolah yang memiliki guru-guru dengan tingkat komitmen organisasi 

rendah berpotensi mengalami masalah dalam operasional kesehariannya. Mereka 

cenderung lebih memilih untuk berfokus pada tugas primernya, daripada 

menawarkan diri untuk terlibat dalam tugas-tugas di luar tanggung jawabnya, 

seperti menggantikan guru yang tidak hadir, membimbing guru-guru baru, dan 
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melibatkan diri dalam kepanitiaan event sekolah. Sedangkan, tugas-tugas semacam 

itu sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah, dan tidak mungkin hanya 

mengandalkan beberapa orang guru. Menurut Podsakoff et al. (2009), perilaku 

karyawan yang dengan suka rela melibatkan diri dalam tugas-tugas di luar tanggung 

jawab utamanya disebut juga dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

Dengan demikian, penting bagi sekolah memiliki guru-guru dengan tingkat 

komitmen organisasi dan OCB yang tinggi guna menjamin kelancaran seluruh 

kegiatan di sekolah.  

Idealnya, seorang guru memiliki task performance yang tinggi, yaitu dengan 

melakukan tugas-tugas utamanya dengan baik, serta memiliki OCB yang tinggi 

juga. Jika seorang guru hanya berfokus pada tugas-tugas sekunder dan melupakan 

tugas utamanya, seperti menyiapkan pembelajaran, maka berpotensi menurunkan 

mutu pembelajaran di kelas. Sebaliknya, jika guru hanya berfokus pada tugas-tugas 

utama, dan tidak berkontrubusi dalam tugas-tugas sekunder, maka dapat 

menghambat kelancaran operasional dan program-program sekolah. Namun, 

pelaksanaan tugas-tugas sekunder terkadang membutuhkan waktu yang tidak 

sedikit. Para guru hanya memiliki sumber daya yang terbatas, yaitu waktu. Sehingga 

mereka dituntut untuk memiliki manajemen waktu yang baik, sehingga tetap dapat 

berkontribusi dalam tugas-tugas sekunder namun tidak melupakan tugas utamanya. 

Sehingga muncul pertanyaan “apakah guru-guru yang memiliki tingkat OCB tinggi 

juga memiliki kinerja utama yang tinggi?”.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

pengaruh, tanggung jawab sosial internal perusahaan, kepuasan komunikasi, 

komitmen organisasi, dan Organizational Citizenship Behavior terhadaptask 

performance. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat turnover guru yang cukup tinggi di sekolah XYZ dalam tiga tahun 

terakhir di antaranya disebabkan oleh rendahnya tingkat tanggung jawab sosial 

internal perusahaan (Internal CSR) dan kepuasan komunikasi. 

2) Turnover guru yang cukup tinggi itu menandakan rendahnya tingkat komitmen 

organisasi guru di sekolah XYZ. 

3) Rendahnya tigkat komitmen organisasi dapat mengakibatkan rendahnya tingkat 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) guru di sekolah XYZ. 

4) Rendahnya OCB guru dapat memberi pengaruh negatif pada kelancaran 

pelaksanaan tugas dan program-program sekolah. 

5) Pelaksanaan beberapa tugas harian dan program sekolah seringkali merupakan 

salah satu bentuk OCB guru yang dapat menyita waktu, tenaga, dan pikiran 

guru, sehingga dapat menyebabkan mereka menomor-duakan tugas utama 

mereka.  

6) Kurangnya internal CSR di sekolah XYZ dapat berimbas negatif pada tingkat 

komitmen guru untuk bertahan. 

7) Tingkat ketidakpuasan guru terhadap komunikasi yang terjalin di sekolah XYZ 

dapat menyebabkan rendahnya tingkat komitmen guru untuk bertahan. 

8) Rendahnya internal CSR di sekolah XYZ dapat berpengaruh negatif pada 

kinerja guru dalam menyelesaikan tugas-tugas utamanya. 

9) Tingkat ketidakpuasan guru terhadap komunikasi yang terjalin di sekolah XYZ 

dapat berpengaruh negatif pada task performance guru. 
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10) Rendahnya internal CSR di sekolah XYZ dapat mempengaruhi kinerja guru 

dalam melakukan extra-role behaviors. 

11) Ketidakpuasan guru terhadap komunikasi yang terjalin di sekolah XYZ dapat 

mempengaruhi kinerja guru dalam melakukan tugas-tugas yang bukan 

merupakan tanggung-jawab utamanya. 

1.3. Batasan Masalah  

Penelitian ini membatasi masalah penelitian pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi task performance yang meliputi Organizational Citizenship 

Behavior, tanggung jawab sosial internal perusahaan, komunikasi, dan komitmen 

organisasi para guru di sekolah XYZ, yang merupakan sebuah SPK di kawasan 

Kalideres, Jakarta Barat.  

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, 

maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah tanggung jawab sosial internal perusahaan berpengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior guru di sekolah XYZ? 

2) Apakah kepuasan komunikasi berpengaruh positif terhadap Organizational 

Citizenship Behavior guru di sekolah XYZ? 

3) Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Organizational 

Citizenship Behavior guru di sekolah XYZ? 

4) Apakah tanggung jawab sosial internal perusahaan berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi di sekolah XYZ? 

5) Apakah kepuasan komunikasi berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi di sekolah XYZ? 
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6) Apakah Organizational Citizenship Behavior berpengaruh positif terhadap task 

performance di sekolah XYZ? 

7) Apakah tanggung jawab sosial internal perusahaan berpengaruh positif terhadap 

task performance di sekolah XYZ? 

8) Apakah kepuasan komunikasi berpengaruh positif terhadap task performance di 

sekolah XYZ? 

9) Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap task performance di 

sekolah XYZ? 

1.5. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis pengaruh positif tanggung jawab sosial internal perusahaan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior guru di sekolah XYZ (ICSR  

OCB). 

2) Untuk menganalisis pengaruh positif kepuasan komunikasi terhadap 

Organizational Citizenship Behavior guru di sekolah XYZ (CS  OCB). 

3) Untuk menganalisis pengaruh positif komitmen organisasi terhadap 

Organizational Citizenship Behavior guru di sekolah XYZ (OC  OCB). 

4) Untuk menganalisis pengaruh positif tanggung jawab sosial internal perusahaan 

terhadap komitmen organisasi di sekolah XYZ (ICSR  OC). 

5) Untuk menganalisis pengaruh positif kepuasan komunikasi terhadap komitmen 

organisasi di sekolah XYZ (CS  OC). 

6) Untuk menganalisis pengaruh positif Organizational Citizenship Behavior 

terhadap task performance di sekolah XYZ (OCB  TP). 
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7) Untuk menganalisis pengaruh positif tanggung jawab sosial internal perusahaan 

terhadap task performance di sekolah XYZ (ICSR  TP). 

8) Untuk menganalisis pengaruh positif kepuasan komunikasi perusahaan terhadap 

task performance di sekolah XYZ (CS  TP). 

9) Untuk menganalisis pengaruh positif komitmen organisasi terhadap task 

performance di sekolah XYZ (OC  TP). 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, instansi 

yang terkait, dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan. 

1.6.1. Manfaat Teoritis  

1)  Menambah bahan referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan 

Organizational Citizenship Behavior, tanggung jawab sosial internal 

perusahaan, kepuasan komunikasi, komitmen organisasi dan task performance.  

2)  Mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh besar pada Organizational 

Citizenship Behavior di antara variabel tanggung jawab sosial internal 

perusahaan, kepuasan komunikasi, komitmen organisasi, dan task performance.  

3)  Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Organizational 

Citizenship Behavior dan task performance. 

1.6.2. Manfaat praktis  

1)  Menjadi bahan pertimbangan bagi yayasan dan manajemen sekolah XYZ dalam 

menyusun strategi guna menciptakan Organizational Citizenship Behavior dan 

task performance yang tinggi di lingkungan sekolah. 
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2)  Memberikan gambaran pada pihak manajemen sekolah XYZ mengenai task 

performance, Organizational Citizenship Behavior, tanggung jawab sosial 

internal perusahaan, kepuasan komunikasi, dan komitmen organisasi di sekolah 

XYZ. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab, yang diuraikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Dalam bab ini, peneliti memulai dengan menjabarkan latar belakang masalah. Di 

sekolah XYZ di Kalideres, Jakarta Barat, yang menjadi tempat penelitian kali ini, 

ditemukan tingkat turnover guru yang cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. 

Tingkat turnover yang tinggi berbanding terbalik dengan tingkat komitmen 

organisasi, yang berarti bahwa komitmen organisasi guru di sekolah ini cukup 

rendah. Jika para guru memiliki komitmen organisasi yang rendah, maka keinginan 

untuk melakukan aktivitas di luar tanggung jawabnya akan rendah pula, yang dapat 

menjadi masalah besar karena aktivitas seperti menggantikan guru yang absen 

(substitution), membimbing guru-guru baru (mentoring), memberikan kelas 

tambahan (extra class) bagi siswa yang membutuhkan bimbingan lebih, serta 

memberikan input yang konstruktif tanpa diminta merupakan kegiatan yang dapat 

mendukung kelancaran proses pendidikan di sekolah. Komitmen organisasi yang 

rendah juga dapat menyebabkan kinerja yang rendah pula pada tugas-tugas utama. 

Kemudian peneliti melanjutkan dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan 

latar belakang. Setelah itu peneliti memaparkan batasan dan rumusan masalah 

dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dijabarkan tentang tujuan dan manfaat 
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penelitian, dan diakhiri dengan penjelasan tentang sistematika penulisan yang 

digunakan. 

Bab II Landasan Teori  

Pada Bab II ini penulis menguraikan landasan teori yang menjadi dasar pemikiran 

dalam perumusan hipotesis yang diajukan. Penguraian teori dilakukan di tiap-tiap 

variabel, dimulai dari varibel terikat yaitu task performance, dan dilanjutkan dengan 

variabel intervening yaitu Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan 

komitmen organisasi, dan variabel bebas yaitu tanggung jawab sosial internal 

perusahaan, dan kepuasan komunikasi. Penelitian yang terdahulu juga dipaparkan, 

yang dilanjutkan dengan penulisan kerangka berpikir dan hipotesis dari 

permasalahan yang ada pada Bab I.   

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini dimulai dengan rancangan penelitian yang termasuk ke dalam penelitian 

kuantitatif korelasional. Selanjutnya, variabel, tempat, waktu, dan subjek penelitian 

akan dijabarkan. Dilanjutkan dengan prosedur penelitian, yang terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan pengolahan data. Selanjutnya, peneliti 

membahas teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengolah beserta skala 

pengukuran dan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan  

Dalam bab ini peneliti menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam 

Bab I dengan menganalisi data menggunakan statistik desktriptif dan inferensial. 

Peneliti akan mengaitkan hasil analisis data dengan landasan teori pada bab II. 
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Bab V Penutup 

Bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran bagi peneliti selanjutnya. 

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis pada bab IV dan 

menjelaskan implikasi manajerial dalam dunia pendidikan, terutama untuk instansi 

terkait.  

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran – lampiran.




