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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga pendidikan sebagai organisasi yang mencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas dengan bermunculannya sekolah-sekolah baru 

menimbulkan fenomena dalam dunia pendidikan. (Samurung, 2005:109) 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penggerak yang penting 

dari suatu organisasi. 

Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai suatu 

keunggulan menuntut karyawan berperilaku sesuai harapan organisasi. 

Perilaku yang menjadi tuntutan organisasi saat ini,  tidak hanya perilaku yang 

sesuai dengan job description atau in-role saja, tetapi juga perilaku tambahan 

(extra-role) atau sering disebut juga dengan Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). Menurut Sloat (1999) bahwa peran tambahan (extra-role) 

yang dimiliki oleh karyawan atau disebut juga dengan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) merupakan istilah untuk mengidentifikasikan 

perilaku karyawan sehingga dapat disebut sebagai anggota organisasi yang 

baik. Jika tenaga pendidik/guru dalam lembaga pendidikan memiliki OCB 

tinggi, maka tenaga pendidik dapat mengendalikan perilakunya sendiri atau 

mampu memilih perilaku yang terbaik untuk kepentingan organisasinya.  



2 

 

Greenberg dan Baron (2003) menyatakan bahwa Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) adalah perilaku yang dilakukan oleh anggota 

organisasi yang melebihi dari ketentuan formal dari pekerjaannya. 

Baron dan Greenberg (2000) membagi bentuk organizational 

citizenship behavior (OCB) kedalam lima jenis: yaitu: 1) altruism, yaitu 

perilaku yang membantu rekan keja ketika mereka membutuhkan bantuan, 

baik diminta maupun tidak; 2)  concientiousness, yaitu melakukan hal-hal 

diatas standar minimum yang diatur, misalnya perilaku yang tergolong 

concientiousness adalah datang lebih awal, pulang lebih akhir, mentaati 

peraturan, beristirahat pada jam kerja seperlunya; 3) civic virtue, yaitu 

mempunyai perilaku yang menunjukkan adanya perhatian pada organisasi. 

Misalnya, aktif dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk oleh organisasi, 

menghadiri acara-acara organisasi secara sukarela; 4) sportmanship, yaitu 

kemauan untuk menerima kondisi-kondisi tertentu dalam perusahaan yang 

ternyata masih dibawah standar tanpa mengeluh. Misalnya, perusahaan belum 

bisa memberikan fasilitas ruang untuk pimpinan dimana perusahaan lain 

barangkali sudah diberikan; maka pimpinan yang bersangkutan bisa 

memahami dan tidak mengeluh; 5) courtesy yaitu bersikap santun dan 

menahan diri untuk tidak bersitegang atau berkonflik dengan karyawan lain. 

Secara umum Greenberg dan Baron  (2003) juga menyatakan ada tiga 

komponen utama OCB; pertama yaitu perilaku tersebut lebih dari ketentuan 

formal atau deskripsi pekerjaan yang telah ditentukan, kedua yaitu tindakan 

tersebut tidak memerlukan latihan atau bersifat alami, dengan kata lain orang 
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melakukan hal tersebut dengan sukarela dan ketiga, tindakan tersebut tidak 

dihargai dengan imbalan formal oleh organisasi.  

Faktor yang berperan dalam membentuk Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) adalah Organizational Commitment. Menurut Sopiah 

(2008), Organizational Commitment merupakan identifikasi dan  keterlibatan 

orang yang relatif kuat terhadap organisasi. Chan (2006), dalam penelitiannya 

menemukan bahwa komitmen yang tinggi dari anggota kelompok akan 

memberikan energi dan motivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Penelitian  

Ackfeldt dan Coote (2000) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh pada OCB, Wagner dan Rush (2000) menemukan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap OCB. Bolon (2007) dalam 

penelitiannya mengungkapkan tentang pentingnya seorang administrator 

untuk memahami OCB, mencoba untuk menarik dan mempertahankan 

karyawan yang mempunyai kemampuan berperilaku seperti OCB.  

Organizational Citizenship Behavior (OCB) biasanya muncul dalam 

organisasi pada pekerja yang berkomitmen dan berdedikasi tinggi. Hal itu 

didukung oleh Shore & Whyne dalam Cardona (2013) yang menyatakan 

OCB dipengaruhi oleh faktor komitmen organisasi (Organizationl 

Commitment). Hasil penelitian Debora Elfina mengenai pengaruh 

Organizational Commitment terhadap OCB adalah hanya dua komponen 

komitmen, yaitu komitmen afektif dan komitmen kontinuan yang 

berpengaruh  terhadap OCB. Artinya semakin terikat karyawan tersebut 

secara emosional terhadap perusahaan tersebut,  dan semakin tinggi tingkat 
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keperduliannya terhadap rekan kerja, atasan, dan perusahaannya secara 

keseluruhan, dan  jika karyawan tersebut tetap bertahan diperusahaan karena 

pertimbangan untung rugi, maka ia tidak dapat diharapkan untuk membantu 

rekan kerja dan atasan serta ia tidak akan perduli pada kelangsungan hidup 

perusahaan jika perilaku-perilaku tersebut tidak dihargai secara langsung. 

Teresia (2008) menyatakan bahwa OCB dapat meningkatkan hubungan sosial 

dan kerjasama keanggotaan organisasi melebihi tuntutan formal. Hal ini 

menunjukkan bahwa perilaku OCB yang masih tinggi pada organisasinya 

akan menimbulkan komitmen yang tinggi serta menghasilkan kinerja yang 

melebihi harapan yang diberikan.  Terkait dengan penelitian ini, kajian 

dilakukan pada Yayasan Triatma Surya Jaya yang membawahi Sekolah 

Menengah Kejuruan Pariwisata Triatma Jaya di Kabupaten Badung. 

Sekolah menengah SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung didirikan 

tahun 2005 sampai saat ini memiliki Guru Tetap Yayasan (GTY)  sebanyak 

39 orang. Namun sejauh ini masih terdapat beberapa permasalahan-

permasalahan, salah satunya terkait dengan masih rendahnya tingkat loyalitas 

dari para guru. Berdasarkan wawancara dari 5 orang guru yang sudah bekerja 

selama  4 sampai 5 tahun, menunujukkan masih rendahnya OCB yang 

ditunjukkan oleh kurangnya rasa saling membantu diantara sesama guru, 

masih ada guru yang mengeluh apabila dihadapkan pada situasi yang tidak 

sesuai dengan keinginannya, hal lain juga disampaikan bahwa  ada guru yang 

masih tidak melapor kepada kepegawaian jika tidak masuk kerja, dan dalam 

kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari senin yaitu upacara bendera, 
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masih ada guru yang tidak menghadiri upacara bendera bahkan datang 

terlambat serta  gejala lainnya yang timbul bahwa guru merasa tidak aman 

terkait masa depan  pekerjaannya. Pekerja merasa pekerjaanya tertanam dan 

merasa tidak berdaya disebabkan oleh ancaman terhadap kehilangan 

pekerjaan juga kehilangan dimensi pekerjaan (Ashford et al, 1989). 

Greenhalgh dan Rosenblatt dalam Hartley et al. (1991) menyatakan 

bahwa Job insecurity adalah ketidakberdayaan untuk mempertahakan 

kesinambungan yang diinginkan dalam kondisi pekerjaan yang teracam. Hal 

serupa diungkapkan oleh Hartley et.al (1991) yang mendefinisikan Job 

insecurity sebagai ketidakberdayaan untuk mempertahankan kesinambungan 

yang diinginkan dalam kondisi kerja yang terancam. Kehawatiran yang terus 

menerus terhadap kemungkinan kehilangan pekerjaan akan menghasilkan 

penurunan moral, kesetiaan, kepercayaan, produktivitas, kreatifitas dan 

tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi (Amstrong & Stassen, 2003).  

Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha et al.(2007) menyatakan bahwa 

Job insecurity berpengaruh negatif terhadap OCB. 

Kondisi yang dialami oleh SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung 

menunjukkan bahwa OCB  tergolong masih rendah, hal tersebut ditunjukkan 

oleh rendahnya tingkat kepatuhan guru terhadap aturan disiplin yang berlaku 

(Organizational Commitment) serta rasa tidak aman yang dirasakan oleh para 

guru mengindikasikan bahwa terjadi job insecurity. 

Berdasarkan uraian latar belakang  diatas bahwa dapat disampaikan 

bahwa Organizational Commitment merupakan salah satu faktor yang 
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mendukung tingkat loyalitas  dari  guru yang merupakan tenaga profesional 

dimana berhadapan langsung dengan siswa, sesama rekan guru dan pegawai 

maka guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik mampu 

menjalankan berbagai kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu dan 

mempunyai komitmen yang kuat terhadap tempatnya bekerja namun adanya 

gejala job insecurity yang dirasa oleh para guru di SMK Pariwisata Triatma 

Jaya Badung, dirasa penting melakukan penelitian untuk menjawab 

pertanyaan seberapa besar pengaruh Organizational Commitment dan Job 

Insecurity terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1)  Bagaimanakah pengaruh Organizational Commitment terhadap 

Organizational Citizenship Behavior di SMK Pariwisata Triatma Jaya 

Badung?  

2) Bagaimanakah pengaruh Job Insecurity terhadap Organizational 

Citizenship Behavior di SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: 

1)  Pengaruh Organizational Commitment  terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung. 



7 

 

2) Pengaruh Pengaruh Job insecurity terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) pada SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoristis 

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoristis dapat memberikan 

kontribusi pada pengkayaan informasi terkait perilaku tenaga pendidik 

(guru) dibidang manajemen sumber daya mausia khususnya menyangkut 

Organizational Commitment, Job Insecurity dan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) di SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi / gambaran yang 

lebih riil, khususnya tentang Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

guru yang diukur berdasarkan ada tidaknya pengaruh Organizational 

Commitment dan Job insecurity sehingga dijadikan bahan pertimbangan 

dalam penyusunan kebijakan oleh SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung 

secara khusus maupun instansi lain secara umum  untuk mengembangkan 

perilaku guru melalui Organizational Commitment di SMK Pariwisata 

Triatma Jaya Badung. 


