
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Guru merupakan pilar pendidikan yang memiliki peran sangat penting 

dalam membangun karakter bangsa yang lebih baik dan unggul, anak-anak 

merupakan cikal bakal penerus bangsa dimasa depan, namun disamping peran 

yang penting tersebut para guru dihadapkan dengan tantangan tersendiri, seperti 

kompensasi yang rendah, kesejahteraan dan well-being para guru dan 

semacamnya, yang menjadikan komitmen kerja yang tinggi sangat diperlukan 

untuk dimiliki oleh para guru dalam menjalankan kewajibannya, 

mendedikasikan diri dalam meningkatkan kualitas pendidikan para siswa. 

Besarnya kompensasi gaji yang diterima guru menentukan bagaimana 

komitmen kerja guru, sebagaimana yang dikatakan oleh Graham (1996), bahwa 

komitmen kerja guru sangat ditentukan salah satunya oleh feed back atau 

kompensasi yang diterima, ketika seorang guru pengajar mendapatkan umpan 

balik positif yang sesuai dengan hasil kerjanya, akan memperkuat komitmen 

kerja guru untuk mengajar. Wardi (2016) mengatakan permasalahan yang 

seringkali terjadi pada guru didaerah terpencil terutama pada guru honorer yaitu 

memiliki gaji yang rendah tetapi tuntutan dalam tugas sebagai guru memiliki 

beban yang sama dengan guru pada umumnya, sehingga kebanyakan para guru 

untuk memenuhi keperluannya sehari-hari juga menjalani profesi pekerjaan 

yang lainnya. 

Menurut data statistik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan propinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 84.925 tenaga guru yang terdiri dari PNS, 

guru honorer, guru bantu pusat, pegawai tetap Non-PNS, pegawai kontrak 

tahunan dan lainnya, dari keseluruhan jumlah itu didominasi oleh guru PNS 

yang berjumlah 34.601 dan guru honorer yang berjumlah 25.084, yang 

merupakan akumulasi dari beberapa wilayah yaitu Lombok, Sumbawa dan 

Bima (https://referensi.data.kemdikbud.go.id). 

Jumlah guru honorer cukup besar padahal dari segi finansial gaji yang 

diterima cukup kecil, adapun jumlahnya menyesuaikan kebijakan yang 

digunakan disekolah, baik kebijakan yang digunakan pemerintahan pusat, dinas 

Pendidikan daerah, maupun kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah sendiri, 

kebijakan yang ditetapkan untuk digunakan bersifat mengikat dan wajib diikuti 
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oleh semua pihak sekolah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada salah 

satu kepala sekolah Yayasan Ponpes Asma’ul husna NW, dalam hal penggajian 

guru honorer dibagi menjadi 2 golongan yaitu guru honorer sertifikasi dan guru 

honorer non sertifikasi, guru honorer sertifikasi memperoleh gaji sertifikasi dari 

pemerintah sedangkan bagi guru honorer non-sertifikasi memperoleh gaji dari 

dana BOS (biaya operasional sekolah) yang diberikan berdasarkan jumlah jam 

mengajar. Menurut aturan Permendikbud no 8 tahun 2020 dana bos yang dapat 

digunakan untuk menggaji guru sebanyak 50 persen sehingga dapat dikatan gaji 

guru cukup kecil terutama dibeberapa daerah yang terpencil. 

Beberapa bulan yang lalu di daerah Bone Sumatra Selatan dihebohkan 

dengan kasus pemecatan terhadap guru honorer oleh kepala sekolah, guru yang 

bernama Hermina tersebut mengunggah gaji yang diterima ke media sosial, 

berdasarkan pemaparan berita pada media kompas, gaji yang diterima oleh 

Hermina sebanyak 700 ribu yang diberikan dalam 4 bulan sekali dari dana BOS 

yang diterima oleh sekolah. Meskipun kasus tersebut berlangsung cukup pelik 

hingga melibatkan pejabat daerah DPRD Bone namun dapat terselesaikan 

secara baik, ibu Hermina tetap memilih untuk mengajar di sekolah tempat 

sebelumnya dia mengajar (kompas.com). 

Berdasarkan fakta dilapangan, setelah dilakukan wawancara pada salah satu 

kepala sekolah pada Yayasan Ponpes Asmaul Husna NW, permasalahan yang 

sering ditemui pada guru-guru disekolah adalah, terdapat cukup banyak guru 

yang sering absen, datang terlambat, sehingga sering banyak sekali anak murid 

yang menemui jam kosong, anak-anak murid jadi banyak yang bermain diluar 

kelas, tanpa memperoleh tugas dari guru. Kinerja yang buruk merupakan salah 

satu tanda bahwa guru memiliki komitmen kerja yang rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwasanya para guru pada Ponpes Asmaul Husna NW 

membutuhkan pembenahan dalam hal peningkatan komitmen kerjanya. 

Guru dalam instansi sekolah yang memiliki komitmen kerja akan memiliki 

ciri tertentu, menurut Kreitner dan Angelo (2013) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa indikator penilaian komitmen kerja guru dalam pekerjaannya yaitu 1) 

sikap keikhlasan guru dalam bekerja; 2) kesadaran dalam arti memiliki rasa 

tanggungjawab, kepedulian terhadap peserta didik, serta kedisiplinan dalam 

bekerja. Gaji yang kecil yang diterima oleh para guru yang belum bisa dikatakan 

layak menjadikan fenomena guru mencari pekerjaan sampingan menjadi hal 

yang lumrah, namun mereka masih bertahan dengan pekerjaan sebagai guru 

karena mereka mencintai pekerjaan mereka sebagai guru, fenomena tersebut 
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menunjukkan sikap keikhlasan guru dalam bekerja yang merupakan salah satu 

ciri dari komitmen kerja guru. 

Komitmen kerja adalah komponen yang sangat penting menurut Reni 

Ekalawati (2020) dengan adanya komitmen kerja maka akan mendorong rasa 

percaya diri, semangat kerja, dan menjalankan kewajiban kearah yang lebih 

baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas fisik dan psikologi dari hasil 

kerja. Dengan adanya komitmen kerja pada guru akan menjadikan guru 

memiliki inisiatif dan visi yang baik pada pembelajaran. Kualitas pembelajaran 

akan memberikan impact yang positif pada mutu Pendidikan yang diberikan 

pada siswa. 

Secara teoritik komitmen kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, secara garis 

besar dibagi menjadi tiga dimensi yaitu dimensi afektif, dimensi normatif dan 

dimensi continuence, pada penelitian yang dilakukan oleh Graham (1996), 

dalam penelitiannya menemukan, ada beberapa hal yang dapat meningkatkkan 

komitmen kerja guru dalam mengajar: otonomi guru, partisipasi, umpan balik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda & Rikard (1999), 

bahwa komitmen kerja para guru bisa diperkuat oleh keberhasilan dalam 

bekerja, baik itu ketika mengajar para siswa, maupun membina hubungan 

dengan para guru lain serta kepala sekolah, dari hasil peneltian tersebut bisa 

menjadi alasan para guru masih memiliki komitmen kerja yang tinggi terhadap 

lembaganya, yaitu karena mempunyai perasaan atau emosi positif akan berhasil 

ketika melihat anak didiknya bisa belajar dengan baik, dengan harapan suatu 

saat mereka akan berhasil. 

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabre (2012), 

mengenai komitmen guru dalam bekerja, hasil penelitiannya yaitu bahwa guru 

bisa mempunyai komitmen yang tinggi dalam bekerja apabila didukung oleh 

faktor kecerdasan emosi, seperti dalam kasus guru honorer di daerah terpencil, 

walaupun dengan gaji yang rendah mereka tetap berkomitmen mengajar, hal 

tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor pribadi guru tersebut, dan komitmen untuk 

bekerja disekolah juga bisa membuat guru tersebut merasa bahagia dan tidak 

menjadi setres. 

Komitmen kerja sangat diperlukan dalam berbagai profesi pekerjaan, 

dimana ketika seseorang sudah berkomitmen untuk bekerja maka segala apapun 

rintangan dan kesulitan yang ditemukan akan dihadapi walaupun berat, kerena 

komitmen kerja sangat berkaitan erat dengan kondisi psikologis seseorang, 

menurut Haslam (2001) komitmen merupakan suatu kondisi yang 
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mencerminkan keadaan psikologis seseorang, untuk menjadikan seseorang 

tersdebut dapat meningkatkan tujuan pencapaian dalam sebuah organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah & Emma (2006), yang meneliti tentang 

faktor stress pada guru, menemukan bahwa stess pada guru bukan karena faktor 

komitmen kerjanya disekolah. Penelitian Sezgin (2009), juga menemukan 

bahwa komitmen organisasi pada guru dipengaruhi oleh aspek afektif dan 

normatif yaitu berkaitan dengan dukungan dan keberhasilan pada guru tersebut 

ketika bekerja. Aspek afektit dan normatif yang mempengaruhi komitmen kerja 

memiliki cakupan yang cukup luas dalam hal penjabarannya, aspek afektif 

meliputi berbagaimacam hal yang menimbulkan perasaan keintiman atau rasa 

kekeluargaan pada organisasi dimana tempat guru bekerja, sedangkan aspek 

normatif mencakup hal-hal yang berkaitan dengan norma etis. 

Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi komitmen kerja pada 

orgaisasi, pada penelitian yang dilakukan oleh Klassen (2012) dalam 

menemukan bahwa efikasi diri dapat menurunkan stress yang berkaitan dengan 

pekerjaan sebagai guru, self efikasi mengubah cara stres kerja guru yang 

kemudian mempengaruhi komitmen untuk terus mengajar, meskipun 

lingkungan budaya mempengaruhi sifat hubungan sesuai konteks. Penelitian ini 

dilakukan pada partisipan guru di negara Kanada, yang terdiri dari beberapa 

guru dengan latar belakang 4 kewarganegaraan yang berbeda diantaranya 

Kanada, British, Thailand dan Hongkong. 

Canrinus (2012) dalam penelitiannya menemukan efikasi diri guru di kelas 

secara signifikan berkaitan dengan kepuasan hubungan, komitmen kerja afektif 

dan perubahan tingkat motivasi guru. Canrinus (2012) juga menjelaskan 

bahwasanya self efiksi sangat penting untuk guru mempengaruhi rasa identitas 

profesional seorang guru, kepuasan dapat diperkuat dengan menyediakan atau 

meningkatkan lingkungan yang mendukung dengan memastikan bahwa guru 

merasa didengarkan oleh dewan sekolah dan mengembangkan yang kuat 

perasaan keterkaitan antara anggota tim penguatan aspek tersebut akan 

meningkat efikasi diri guru. 

Tambingon (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Efikasi 

Diri, Kepuasan Kerja, dan Kecerdasan Emosional dengan Komitmen Kerja 

Guru Sekolah Menengah Atas Negeri menemukan bahwa efikasi diri memiliki 

pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan komitmen kerja guru, dan 

efikasi diri merupakan variabel yang terkuat dalam memberikan kontribusi 

dalam peningkatan kinerja guru. 
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Sundari et al (2020) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara efikasi 

diri dan keterlibatan kerja dengan komitmen kerja guru yang dilakukan pada 

guru SMA Negeri Sekecamatan Tualang Kabupaten Siak, menemukan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan dari efikasi diri dan keterlibatan kerja 

dengan komitmen guru, baik sebagian maupun secara bersama-sama. 

Salimah & Mindiarti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh 

kompetensi kepribadian dan efikasi diri guru terhadap kinerja guru yang 

dimediasi komitmen organisasional menemukan bahwa efikasi diri guru juga 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap komitmen organisasional, 

namun komitmen kerja tidak memediasi pengaruh efikasi diri guru terhadap 

kinerja guru. 

Pada penelitian yang dipaparkan diatas beberapa menunjukkan data bahwa 

efikasi diri berpengaruh pada komitmen kerja, namun pada penelitian yang lain 

Ketika komitmen kerja sebagai varibel mediasi antara efikasi diri dengan 

variabel lainnya belum tentu menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan masih terdapat inkosistensi pada pola interaksi anatara efikasi diri 

dan komitmen kerja dalam kondisi atau situasi tertentu. 

Pada penelitian kali ini, peneliti menambahkan variabel kebersyukuran yang 

diduga memberikan pengaruh pada interaksi antara efikasi diri dalam 

memberikan pengaruh pada komitmen kerja. Alasan mengapa variabel 

kebersyukuran dipilih sebagai variabel moderating dalam penelitian ini adalah 

terdapat kemungkinan adanya pengaruh kebersyukuran pada interaksi pengaruh 

efikasi diri pada komitmen kerja pada guru. Kebersyukuran secara umum 

adalah bentuk ungkapan terimakasih atau penghargaan terhadap apa yang 

dimiliki yang diwujudkan dalam bentuk sikap, emosi, moral ataupun pola 

coping individu. Kebersyukuran diyakini sebagai bentuk coping berkorelasi 

positif pada komitmen kerja pada guru, sehingga dalam hubungan antara 

variabel efikasi diri dan komitmen kerja, apakah variabel kebersyukuran 

sebagai variabel mediating merupakan faktor yang memperlemah atau 

memperkuat pengaruh efikasi diri pada komitmen kerja. 

Efikasi diri adalah kepercayaan yang dimiliki seseorang tentang 

kemampuannya untuk melakukan kegiatan yang ingin dicapai dan berpengaruh 

dengan kehidupannya, dimana kepercayaan tersebut mempengaruhi cara 

seseorang merasakan, berpikir, momotivasi diri dan bertindak. Efikasi diri 

berpengaruh banyak hal, salah satu faktor yang dipengaruhi oleh efikasi diri 

adalah kesejahteraan psikologis seseorang, pada penelitian yang dilakukan oleh 
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Asti & Rohmatun (2018) mengenai rasa syukur kaitannya dengan kesejahteraan 

psikologis pada guru honorer sekolah dasar menunjukkan adanya korelasi 

positif antara kesejahteraan psikologis dengan kebersyukuran. Hal tersebut 

secara tidak langsung menunjukkan adanya korelasi antara efikasi diri dengan 

kebersyukuran. 

Kebersyukuran adalah bentuk ungkapan terimakasih atau penghargaan 

terhadap apa yang dimiliki yang diwujudkan dalam bentuk sikap, emosi, moral 

ataupun pola coping individu. Kebersyukuran diyakini sebagai bentuk pola 

coping berkorelasi positif pada komitmen kerja pada guru. Kebersyukuran 

memiliki dampak positif pada kehidupan individu, individu yang lebih banyak 

bersyukur cenderung lebih positif dalam memandang masa depan dan hidupnya 

serta tidak mudah berputus asa, Chow & Lowery (2010) mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kebersyukuran, pertama, 

pengalaman terhadap tanggung jawab, pengalaman tuga yang dikerjakan 

dengan tanggung jawab akan memberikan dampak kebersyukuran pada saat 

pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kedua, pengalaman 

pemberian pertolongan, pengalaman seseorang menolong orang lain akan 

memberikan dampak positif terhadap individu tersebut dan memunculkan rasa 

kebersyukuran. 

Pada penelitian lainnya, Mariana et al, (2018) menemukan bahwasanya 

kebersyukuran tidak berpengaruh terhadap komitmen kerja guru honorer, 

penelitian ini dilakukan pada guru-guru honorer yang terdapat di Samarinda 

menunjukkan hasil hubungan yang tidak signifikan antara kebersyukuran 

dengan komitmen kerja guru. 

Sedangkan pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kristanti dan Akbar 

(2015) yang meneliti tentang Hubungan antara Character Strength dengan 

Komitmen Organisasi pada Guru Honorer di SLB Negeri Cinta Asih Soreang, 

diperoleh hasil bahwa dari 11 kekuatan karakter yang dikorelasikan, terdapat 9 

karakter yang memiliki hubungan yang cukup erat dengan komitmen 

organisasi, karakter yang paling menonjol dan memiliki hubungan paling kuat 

dengan komitmen organisasi adalah kebersyukuran. 

Berdasarkan pemaparan data penelitian diatas dapat dipahami situasi yang 

sama juga didapati pada pola hubungan antara kebersyukuran dengan komitmen 

kerja, mengenai masih adanya inkosistensi dari pola interaksi komitmen kerja 

dengan kebersyukuran. 
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Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian dan permasalahan yang 

dijelaskan diatas sebelumnya menunjukkan perlunya diteliti lebih jauh lagi 

mengenai apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan komitmen kerja pada 

guru, dan apakah kebersyukuran sebagai mediasi dapat meningkatkan atau 

menurunkan pengaruh efikasi diri pada komitmen kerja pada guru. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan yang dijabarkan 

sebelumnya yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah efikasi diri memiliki hubungan pada komitmen kerja pada guru? 

2. Apakah efikasi diri memiliki hubungan pada komitmen kerja yang 

dimoderasi oleh variabel kebersyukuran? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan ini adalah: 

1. Menegtahui apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan komitmen kerja 

2. Mengetahui apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan komitmen kerja 

yang dimoderatori oleh kebersyukuran. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun dengan dilakukan penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan ilmiah pada ilmu psikologi terutama psikologi 

industri dan organisasi yaitu mengenai bagaimana hubungan antara efikasi 

diri dengan komitmen kerja dengan kebersyukuran sebagai variable 

mediator. 

2. Manfaat Praktis 

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan antara 

kebersyukuran dengan komitmen kerja guru, hubungan antara efikasi diri 

dengan komitmen kerja pada guru dan juga mengenai hubungan antara 

efikasi diri dengan komitmen kerja yang dimoderatori dengan variabel 

kebersyukuran. 
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3. Keaslian Penelitian 

Peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan: 

 

 
Tabel 1. Keaslian Penelitian 

 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Analisa 

Penelitian 

Andi 

Sakinah 

Fatwa 

(2015) 

Pengaruh 

Efektifitas 

Kepemimpinan, 

Kecerdasan 

Emosional  dan 

Efikasi  diri 

Terhadap 

Komitmen Kerja 

pada Guru 

SMTA PKP 

Jakarta Islamic 

School 

Penelitian 

Kuantitatif 

metode 

survey 

dengan 

pendekatan 

kausal 

Efektifitas 

Kepemimpin 

an 

Kecerdasan 

Emosi 

Efikasi Diri 

Komitmen 

Kerja 

Analisa 

Multivariat 

Sutanto, 

Faraz, 

Budiharto, 

Muhliansy 

ah 

(2020) 

Efektivitas 

Pelatihan 

Kebersyukuran 

dalam 

Meningkatkan 

Komitmen 

Afektif 

Karyawan 

Experiment Kebersyukur 

an 

Komitmen 

Afektif 

analisis 

Mann 

Whitney U 

Test 

Imron 

rosyidi & 

Agus Budi 

Santoso 

(2018) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Profesional Dan 

Efikasi Guru 

Terhadap 

Kinerja Guru 

Dimediasi 

Komitmen 

Organisasional 

Penelitian 

Kuantitatif 

Kompetensi 

professional 

Efikasi Guru 

Kinerja Guru 

Komitmen 

Organisasion 

al 

Moderating 

 



 

 

 

 

 

 

Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh efikasi diri pada komitmen kerja 

dengan dimediasi oleh kebersyukuran, adapun yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

adanya kebersyukuran sebagai variable mediator. 


