
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat di 

seluruh penjuru dunia. Pendidikan menjadi hal yang penting karena suatu 

bangsa maju atau tidaknya dimasa depan tergantung bagaimana pendidikan 

yang diterapkan. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat 

islam yang juga ikut membantu dalam membangun pendidikan Indonesia, hal 

ini dapat di lihat dari berbagai macam pendirian sekolah-sekolah oleh 

organisasi Muhammadiyah mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, sampai 

perguruan tinggi. 

Dunia pendidikan yang menjadi pondasi untuk membentuk bangsa 

yang cerdas memiliki tokoh penting didalamnya yaitu seorang guru. peran 

guru menjadi faktor yang penting dalam mencerdaskan siswa-siswinya. Guru 

dapat disebut sebagai tenaga pengajar atau seseorang yang bekerja sebagai 

pengajar dalam sebuah instansi pendidikan. Guru yang memiliki komitmen 

pada pekerjaan serta tempat bekerjanya akan muncul rasa memiliki sehingga 

apa yang dilakukan dalam pekerjaanya adalah wujud dari rasa memilikinya. 

sehingga seorang guru akan memiliki dedikasi yang tinggi serta loyalitas 

yang tinggi terhadap pekerjaanya. Komitmen yang tinggi juga dapat 

memunculkan keinginan yang kuat dari dalam diri individu untuk 



2 
 

 
 

mewujudkan apa yang sudah menjadi visi dan misi organisasinya (instansi 

pendidikan).  

Agarwal (2015) mengemukakan bahwa “komitmen karyawan laporan 

bagian terpenting dalam pengalaman organisasi karena hal ini mengarah pada 

retensi kinerja dan peningkatan produktivitas” (empoyee commitment is 

reported to be an important part of an organizational experience as it leads 

to higher performance retention and high productivity). Komitmen adalah 

tingkat dimana seorang karyawan dapat memihak sebuah organisasi serta 

tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut. Dalam sebuah jurnal penelitian dikemukakan bahwa ada 

tiga dimensi komitmen yaitu, affective commitment, continuance comitmmen, 

dan normative commitment. Affective commitment adalah mengacu pada 

keterikatan emosional karyawan dan bagaimana keterlibatan karyawan dalam 

organisasinya. Continuance commitmen adalah mengacu pada pertimbangan 

karyawan untuk tetap melanjutkan karena ia akan merasa rugi dengan biaya 

yang akan ditanggung jika ia meninggalkan organisasi. Terakhir normative 

commitment adalah mengacu pada perasaan karyawan untuk tetap bekerja di 

dalam organisasi sebagai suatu kewajiban. (Allen & Meyer, 1990). Selain 

dimensi komitmen terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen 

dalam berorganisasi diantaranya adalah karakteristik personal, karakteristik 

organisasi, dan pengalaman organisasi. (Allen & Meyer, 1997). 

Hal yang termsuk kedalam karakteristik organisasi adalah susunan 

organisasi, desain-desain kebijakan dalam organisasi dan bagaimana cara 
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menyosialisasikan kebijakan dari organisasi tersebut. Karakteristik personal 

terbagi menjadi dua variabel yaitu, variabel demografis mencakup gender, 

usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja, 

adapun variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki 

anggota organisasi.  Pengalaman organisasi adalah mencakup kepuasan dan 

motivasi menjadi bagian dalam organisasi, peranannya dalam organisasi, dan 

hubungan antar anggota organisasi dengan supervisior atau pemeimpinnya 

(Allen &  Meyer, 1997) 

Seorang karyawan yang memiliki rasa komitmen yang tinggi akan 

menghasilkan kinerja yang baik dikarenakan ada semacam rasa tanggung 

jawab dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja sendiri 

dapat diartikan sebagai hasil dari sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang. 

Rivai &Jauvani (2009) mengemukakan bahwa, “kinerja adalah sebuah 

perilaku yang nyata yang ditampilkan seseorang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranannya dalam perusahaan”. 

Komitmen menjadikan seorang karyawan atau pekerja memiliki 

keterikatan baik secara fisik maupun mental pada organisasinya, memiliki 

rasa bangga serta sulit untuk meninggalkan organisasinya. Komitmen yang 

kuat dapat membantu seorang karyawan untuk meningkatkan kinerjanya pada 

organisasi yang diikutinya.  

Berdasarkan teori serta penjabaran beberapa hal yang berkaitan 

dengan komitmen karyawan. Guru dapat dikatakan  sebagai karyawan di 

instasi pendidikan. Guru yang memiliki kinerja tinggi akan berdampak pada 
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kualitas pendidikan, didalam Muhammadiyah guru-guru yang bekerja dalam 

amal usaha merupakan bagian dari anggota Muhammadiyah yang sudah 

seharusnya juga memiliki komitmen terhadap organisasi Muhammadiyah. 

Seperti yang telah di amanahkan KH. Ahmad Dahlan selaku pendiri 

Muhammadiyah bahwa “hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari 

Hidup di Muhammadiyah”. Komitmen memiliki beberapa dimensi komitmen 

seperti, affective commitment, continuance commitment, serta normative 

commitment dengan beberapa faktor penyebab terbentuknya komitmen pada 

tiap dimensi. Peneliti bermaksud untuk meneliti dimensi komitmen mana 

yang paling berpengaruh terhadap kinerja guru. Sehingga Muhammadiyah 

terkhusus majelis yang menaungi pendidikan dasar dan menengah dapat 

merumuskan strategi-strategi agar kinerja guru dapat meningkat yang 

kemudian diharapkan dapat meningkatnya mutu pendidikan. Terkhusus di 

Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kabupaten Sragen. 

Berdasarkan penjelasan peneliti diatas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUHAFFECTIVE 

COMMITMENT, CONTINUANCE COMMITMENT DAN NORMATIVE  

COMMITMENT TERHADAP KINERJA GURU”  (Studi kasus 

representatif guru Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah di 

Kabupaten Sragen)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh affective commitment terhadap kinerja guru SMK 

Muhammadiyah di Kabupaten Sragen? 

2. Bagaimana pengaruh continuance commitmentterhadap kinerja guru SMK 

Muhammadiyah di Kabupaten Sragen? 

3. Bagaimana pengaruhnormative commitment terhadap kinerja guru SMK 

Muhammadiyah di Kabupaten Sragen? 

4. Apakah affective commitment, continuance commitment, dan normative 

commitment berpengaruh secara simultan terhadap kinerja guru? 

5. Komponen komitmen manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

guru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh affective commitment terhadap kinerja guru SMK 

Muhammadiyah di Kabupaten Sragen. 

2. Menganalisis pengaruh continuance commitment terhadap kinerja guru 

SMK Muhammadiyah di Kabupaten Sragen. 

3. Menganalisis pengaruh normative commitment terhadap kinerja guru SMK 

Muhammadiyah di Kabupaten Sragen. 
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4. Menganalisis pengaruh affective commitment, continuance commitment, 

dan normative commitmentsecara simultan terhadap kinerja guru SMK 

Muhammadiyah di Kabupaten Sragen. 

5. Menganalisis komponen komitmen yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja guru SMK Muhammadiyah di Kabupaten Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan pemaparan indikator-indikator terbentuknya affective 

commitment, continuance commitment, dan normative commitment 

terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah di 

Kabupaten Sragen. Sekaligus menguji teori dan penelitian terdahulu 

berkaitan dengan ketiga komponen tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Yaitu diharapkan penelitian ini dapat di gunakan pimpinan sekolah dalam 

merumuskan konsep strategi agar meningkatnya komitmen guru sehingga 

meningkat pula kinerjanya di sekolah-sekolah menengah kejuruan 

Muhammadiyah (sekolah sawasta) di kabupaten Sragen. Serta dapat 

mengantisipasi hal-hal yang yang dapat menurunkan komitmen guru yang 

kemudian juga dapat menurunkan kinerjanya. Diharapkan pula dapat 

menjadi pertimbangan oleh Majelis pendidikan dasar dan menengah selaku 

yang menaungi ruang lingkup pendidikan di taraf dasar dan menengah 
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dalam proses perekrutan guru yang akan bekerja di sekolah-sekolah 

menengah kejuruan Muhammadiyah di Kabupaten Sragen. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab 

berisi hal-hal sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang penjabaran dari  

Latar belakang penelitian,  perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematikan penulisan. 

BAB II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi tinjauan teori tentang 

komitmen, kinerja, kerangka pemikiran, penlitian terdahulu 

serta hipotesis. 

BAB III : Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang jenis 

penelitian, variabel penelitian, devinisi operasional, sumber 

data, sampel, teknik pengumpulan data dan metode analisis 

data. Keseluruhan komponen dalam penelitian ini di 

jabarkan secara ringkas sesuai dengan ketentuan. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi 

tentang gambaran singakat permsalahan, karakteristik 

responden, analisis data dan yang terakhir pembahasan. 

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan juga 

saran pada penelitian. 
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