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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Komitmen merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. 

Komitmen dituntut dari setiap karyawan terhadap organisasi dimana karyawan 

tersebut bernaung. Colquit et al. melihat hal ini dan memaparkannya dengan baik, 

dengan menunjukkan bahwa komitmen adalah hal yang diperlukan. Mereka 

mengatakan bahwa tidak cukup hanya memiliki karyawan yang bertalenta yang 

dapat menunjukkan bahwa pekerjaan mereka dapat terselesaikan dengan baik. 

Organisasi juga perlu untuk bergantung kepada karyawan untuk periode waktu 

yang panjang agar organisasi mendapatkan keuntungan dari usaha-usaha yang telah 

mereka lakukan. (Colquitt et al. 2015, 64).  

Awais et al. (2015, 1) menyatakan bahwa karyawan yang setia terhadap 

organisasi, akan berkontribusi dalam berbagai aktivitas dan menikmati kolaborasi 

dalam organisasi mereka. Karyawan yang memiliki komitmen akan memberikan 

keuntungan yang lebih bagi organisasi. Mereka akan menaruh perhatian yang lebih 

dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, mampu berperan ekstra dan membantu 

organisasi untuk berfungsi secara kompeten.  

Oleh karena peran guru sangat signifikan dalam sebuah institusi pendidikan, 

komitmen mereka merupakan hal yang menjadi prioritas untuk 

ditumbuhkembangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, demi mendapatkan 

sebuah kestabilan dalam menjalankan suatu institusi. Institusi pendidikan harus 

memastikan komitmen dari guru-gurunya demi mencegah sekolah kehilangan guru-

guru terbaiknya.   
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Setiap upaya yang tulus dari sebuah institusi pendidikan untuk 

menumbuhkembangkan komitmen dari guru, tidak terlepas dari peran pemimpin 

yang sanggup untuk membawa sebuah transformasi. Namun, jika beban ini hanya 

diletakkan pada pundak seorang pemimpin, akan sangat tidak adil jika tidak melihat 

kepada respon individu guru terhadap setiap upaya yang telah dilakukan oleh pihak 

sekolah. 

Lingkungan kerja (workplace spiritualiy) yang kondusif dan kepuasan kerja 

juga mengambil peran dalam komitmen sebuah guru dalam institusi. Jena dan 

Pradhan (2018, 14) melihat bahwa workplace spirituality memiliki kaitan yang erat 

dengan employee commitment.  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Conger 

(1994) menyatakan bahwa suatu kecenderungan terhadap spiritualitas akan 

menuntun kepada sebuah bentuk kepemimpinan yang lebih baik dan oleh sebab itu 

akan mempertinggi level employee commitment. (Jena & Pradhan 2018, 14).  

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa komitmen karyawan juga dipengaruhi oleh 

gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang tepat berpengaruh terhadap 

komitmen kerja yang dapat dimediasi dengan workplace spirituality. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Frempong et al. (2018) dinyatakan 

bahwa job satisfaction menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kesetiaan 

dan komitmen karyawan di sektor pertambangan. Dalam penelitian ini 

direkomendasikan agar para pemegang kendali (Leaders) agar dapat 

memperhatikan faktor kesetiaan dan komitmen karyawan terhadap organisasi untuk 

meningkatkan perbaikan dan agar dapat bertahan menghadapi kompetisi dalam 

sektor ini. (Frempong, Agbenyo and Darko 2018, 104). Hal senada juga 

dikemukakan oleh Bailey, Albassami and Al-Meshal (2016) dalam penelitian di 
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dunia perbankan bahwa job satisfaction berpengaruh positif terhadap employee 

commitment. Dalam implikasi managerial, mereka menyarankan agar bank 

management (leaders)  perlu untuk mengembangkan suatu lingkungan dimana para 

karyawan dapat memiliki perasaan yang positif terhadap bank tempat mereka 

bekerja. (Bailey, Albassami and Al-Meshal 2016, 835). Jadi dapat dinyatakan 

bahwa kepemimpinan diduga berpengaruh terhadap komitmen karyawan yang 

dapat dimediasi dengan kepuasan kerja.  

Dengan melihat akan pentingnya employee commitment dalam 

hubungannya dengan transformational leadership, yang dimediasi dengan 

workplace spirituality dan job satisfaction, maka penelitian ini akan berfokus pada 

pendidikan tingkat menengah. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan berfokus 

pada komitmen karyawan di pendidikan tinggi, industri pertambangan dan juga 

perbankan.  

Mentari Intercultural School Grand Surya yang terletak di kawasan Jakarta 

Barat, merupakan sekolah yang berkembang. Sekolah ini telah berdiri sejak Juni 

2009, dimulai dengan SD, pada tahun 2013 dimulai dengan SMP dan pada tahun 

2016 dimulai dengan SMA. Penelitian ini secara khusus akan difokuskan pada level 

SMP dan SMA (pendidikan tingkat menengah) dengan guru dan pimpinan yang 

sama. Dalam 3 tahun terakhir, sekolah telah menerima lebih dari 50% guru baru 

dan kehilangan lebih dari 10% dari guru baru. Ekspektasi yang diharapkan oleh 

kepala sekolah adalah tidak adanya karyawan yang keluar dari sekolah tersebut, 

namun pada kenyataannya berbeda dari apa yang diharapkan. Langkah-langkah 

untuk terus mempertahankan komitmen guru terhadap sekolah terus diupayakan 

baik oleh pimpinan sekolah ataupun pihak Yayasan.    
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Melalui pemaparan akan pentingnya komitmen kerja yang dimiliki oleh 

guru, dan juga pemaparan kondisi dari Mentari Intercultural School Grand Surya 

Jakarta Barat, peneliti hendak melihat lebih jauh mengenai hubungan antara 

employee commitment guru dalam relasinya dengan variabel-variabel lain, yaitu 

transformational leadership, workplace spirituality dan job satisfaction.  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan Employee 

commitment terhadap sebuah institusi dalam kaitannya dengan Transformational 

leadership, Workplace spirituality dan Job satisfaction adalah sebagai berikut: 

1) Komitmen kerja dari guru terhadap sebuah institusi merupakan gambaran yang 

positif maupun negatif terhadap sebuah institusi 

2) Komitmen guru terhadap institusi sangat dipengaruhi oleh affective commitment, 

continuance commitment dan normative commitment. 

3) Kepemimpinan mempunyai peran yang penting dalam menumbuhkembangkan 

sebuah komitmen. 

4) Kepemimpinan yang transformatif tidak serta merta memberikan dampak 

signifikan bagi komitmen guru 

5) Turnover karyawan pada setiap tahun akademik. 

6) Institusi yang memiliki visi misi yang ideal tidak serta merta menjadi solusi bagi 

komitmen kerja guru 
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1.3  Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti menemukan banyak 

variabel yang berkaitan dengan employee commitment pada guru di sebuah sekolah, 

maka peneliti akan membatasi masalah yang diteliti, yaitu berada di lingkungan 

Mentari Intercultural School Grand Surya Jakarta Barat yang fokus meninjau pada 

masalah transformational leadership, Workplace spirituality, job satisfaction dan 

employee commitment.  

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, 

maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah transformational leadership berpengaruh positif terhadap employee 

commitment guru di Mentari Intercultural School Grand Surya Jakarta Barat? 

2) Apakah Workplace spirituality berpengaruh positif terhadap employee 

commitment guru di Mentari Intercultural School Grand Surya Jakarta Barat? 

3) Apakah job satisfaction berpengaruh positif terhadap employee commitment 

guru di Mentari Intercultural School Grand Surya Jakarta Barat? 

4) Apakah transformational leadership berpengaruh positif terhadap workplace 

spirituality guru di Mentari Intercultural School Grand Surya Jakarta Barat? 

5) Apakah transformational leadership berpengaruh positif terhadap job 

satisfaction guru di Mentari Intercultural School Grand Surya Jakarta Barat? 

6) Apakah transformational leadership berpengaruh positif terhadap employee 

commitment melalui workplace spirituality guru di Mentari Intercultural 

School Grand Surya Jakarta Barat? 
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7) Apakah transformational leadership berpengaruh positif terhadap employee 

commitment melalui job satisfaction guru di Mentari Intercultural School 

Grand Surya Jakarta Barat? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis bahwa transformational leadership berpengaruh positif 

terhadap employee commitment di Mentari Intercultural School Grand Surya 

Jakarta Barat. 

2) Untuk menganalisis bahwa workplace spirituality berpengaruh positif terhadap 

employee commitment di Mentari Intercultural School Grand Surya Jakarta 

Barat. 

3) Untuk menganalisis bahwa job satisfaction berpengaruh positif terhadap 

employee commitment di Mentari Intercultural School Grand Surya Jakarta 

Barat. 

4) Untuk menganalisis bahwa transformational leadership berpengaruh positif 

terhadap workplace spirituality karyawan di Mentari Intercultural School 

Grand Surya Jakarta Barat. 

5) Untuk menganalisis bahwa transformational leadership berpengaruh positif 

terhadap job satisfaction guru di Mentari Intercultural School Grand Surya 

Jakarta Barat. 

6) Untuk menganalisis bahwa transformational leadership berpengaruh positif 

terhadap employee commitment melalui workplace spirituality guru di Mentari 

Intercultural School Grand Surya Jakarta Barat. 
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7) Untuk menganalisis bahwa transformational leadership berpengaruh positif 

terhadap employee commitment melalui job satisfaction guru di Mentari 

Intercultural School Grand Surya Jakarta Barat 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bukan hanya semata-mata 

untuk kepentingan peneliti, namun juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

ada dalam institusi pendidikan yang diteliti untuk dapat mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan.  

1.1.1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengembangan dalam dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian dalam 

Perilaku Organisasi di berbagai bidang, terutama pada kajian topik mengenai 

employee commitment di sebuah sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi dalam membuat penelitian-penelitian lainnya 

terkait dengan variabel pada penelitian ini dan menjadi sumber bacaan yang 

memberikan pengetahuan lebih luas serta bermanfaat bagi pembaca. 

1.1.2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada guru dan juga kepala sekolah mengenai employee commitment, yang 

berhubungan dengan transformational leadership, workplace spirituality dan job 

satisfaction. Di samping itu, informasi yang diperoleh dapat menunjang upaya 

peningkatan employee commitment di Mentari Intercultural School Grand Surya 
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Jakarta Barat melalui pemahaman akan transformational leadership, workplace 

spirituality, serta job satisfaction terhadap organisasi sekolah. Selain itu, 

diharapkan lingkungan kerja yang efektif dan kondusif di Mentari Intercultural 

School Grand Surya Jakarta Barat dapat tercipta, sehingga bermanfaat dalam 

mengatasi masalah-masalah intern, yakni yang berkaitan dengan employee 

commitment. 

 

1.7  Sistematika Penelitian 

Kerangka penulisan Tesis ini tersusun atas lima bab dengan perincian pada 

masing-masing bab. Dalam bab satu, penulis mengemukakan beberapa hal penting 

yang berkaitan dengan latar belakang diadakan penelitian. Kemudian dilanjutkan 

dengan identifikasi beragam masalah yang terkait dengan latar belakang, sehingga 

penulis perlu membuat batasan masalah. Masalah yang terdapat dalam Mentari 

Intercultural School Grand Surya Jakarta Barat berkaitan dengan employee 

commitment, yang secara spesifik adalah guru. Employee commitment meliputi 

banyak aspek yang mempengaruhi, yang dapat terlihat dari identifikasi masalah 

yang diberikan. Peneliti melakukan pembatasan masalah pada variabel-variabel 

transformational leadership, workplace spirituality, job satisfaction terhadap 

employee commitment.  Mengacu pada batasan masalah yang ada, maka disusun 

rumusan masalah yang akan dijawab melalui serangkaian penelitian dan 

menjadikannya sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat berguna bagi Mentari Intercultural School Grand Surya 

Jakarta Barat, untuk berbenah dalam memperbaiki komitmen karyawan dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan erat dengannya. 
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Pada bab dua terdapat landasan teori yang menjelaskan tentang variabel-

variabel dalam penelitian. Dalam bab ini, diuraikan kajian pustaka yang digunakan 

untuk menjelaskan teori mengenai employee commitment, transformational 

leadership, workplace spirituality dan juga job satisfaction oleh beberapa ahli. 

Kerangka berpikir serta hipotesis penelitian juga dipaparkan adalah diduga terdapat 

pengaruh transformational leadership terhadap workplace spirituality, diduga 

terdapat pengaruh workplace spirituality terhadap employee commitment, diduga 

terdapat pengaruh transformational leadership terhadap employee commitment, 

diduga terdapat pengaruh transformatiol leadership terhadap job satisfaction, 

diduga terdapat pengaruh job satisfaction terhadap employee commitment, diduga 

terdapat pengaruh transformational leadership terhadap employee commitment 

melalui workplace spirituality, diduga terdapat pengaruh transformational 

leadership terhadap employee commitment melalui job satisfaction guru. 

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

diuraikan bahwa penelitian dilakukan di Mentari Intercultural School Grand Surya 

Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan kepada 33 orang guru penuh waktu dengan 

menggunakan metode SEM-PLS dengan aplikasi smartPLS. Instrumen penelitian 

diberikan dalam bentuk kuisioner dengan menggunakan skala likert. Dan teknik 

analisis data dengan melakukan uji outer, uji inner dan analisis deskriptif dari data 

yang dikumpulkan melalui kuesioner.  

Bab empat menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab satu. Data 

dari hasil penelitian yang dilakukan di Mentari Intercultural School Grand Surya 

Jakarta Barat dianalisa dan diinterpretasi berdasarkan landasan teori yang telah 

dikemukakan pada bab dua.  
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Bab lima berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian 

mengenai pengaruh transformational leadership, workplace spirituality, job 

satisfaction terhadap employee commitment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


