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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini banyak dijumpai sekolah yang berdiri di Indonesia. Mulai dari 

sekolah swasta dengan biaya yang sangat tinggi hingga sekolah negeri yang tidak 

membebankan biaya. Namun tak sedikit pula sekolah yang mengalami 

kemunduran hingga terpaksa harus ditutup. Hal ini tentu disebabkan oleh 

beberapa masalah yang dialami oleh pihak sekolah. Permasalahan yang terjadi 

tidak memandang sekolah tersebut sudah lama berdiri atau baru saja berdiri dan 

tidak pula memandang sekolah tersebut milik swasta atau negeri. Umumnya, 

pemicu terjadinya kemunduran pada sebuah sekolah disebabkan oleh konflik 

internal. Menurut Winarta (2014) konflik adalah suatu kondisi dimana seseorang 

berhadapan dengan motif, keyakinan, nilai, dan tujuan yang saling bertentangan. 

Konflik dapat dialami oleh siapapun dan dimanapun termasuk sekolah yang 

merupakan institusi pendidikan. Salah satu sekolah swasta yang mengalami 

konflik internal adalah SMP POM 1 Pulai yaitu konflik antara kepala sekolah 

dengan gurunya. Konflik yang terjadi di SMP POM 1 Pulai ini disebabkan oleh 

ketidakpuasan kerja yang dirasakan oleh guru terhadap kepala sekolah yang 

bertindak semena-mena, kurang memperhatikan sekolah, dan kurang bertanggung 

jawab atas tugas yang telah diberikannya sebagai kepala sekolah (Winarta, 2014). 

Sekolah layaknya sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan 

untuk dicapai dan ingin terus berjaya. Namun dalam perjalanannya tak jarang juga 
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ditemui konflik. Berdasarkan fenomena di atas dapat diketahui bahwa konflik 

internal yang terjadi disebabkan oleh terjadinya kesenjangan dan pertentangan 

antara kepala sekolah dan guru. Bila terjadi konflik internal tentu akan 

menghambat dan mengganggu aktivitas kerja guru. Pada kasus ini, kepala sekolah 

sebagai motor penggerak sekolah tidak menjalankan tugasnya dengan baik 

sehingga menyebabkan guru sebagai karyawan memandang hal ini tidak akan 

memajukan sekolah dan tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Oleh 

sebab itu timbul permasalahan yang akan memberikan dampak pada kerjasama 

antar kepala sekolah dan guru. 

Perlu diketahui bahwa guru adalah sumber daya yang paling penting bagi 

sekolah untuk melaksanakan tugas demi mencapai tujuan sekolah. Menurut 

Markos dan Sridevi (2010) menyatakan bahwa sumber daya manusia harus 

dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan output yang baik pula bagi 

perusahaan. Hasil wawancara bersama guru di sekolah X yang dinilai baik oleh 

pimpinan sekolah juga menyatakan hal yang sama, seperti berikut: 

“Perlu kerjasama antar sesama rekan kerja. Tapi klo ada ada 

guru yang tidak melakukan tugas sesuai dengan jobnya ya pasti 

merugikan dan mengganggu guru yang lain. Hal itu yang 

membuat merasa tidak puas dan selanjutnya akan berdampak 

saat mereka butuh bantuan saya”. 

(Komunikasi pribadi dengan E, 8 September, 2015) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab 

yang diamanatkan kepada guru memang harus dijalankan dengan baik. Jika tidak 

dijalankan dengan baik maka kondisi lingkungan kerja akan menjadi tidak 
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kondusif dan hubungan sesama rekan kerja tidak menjadi akrab. Perusahaan 

berkewajiban untuk mengusahakan kepada setiap karyawan agar bertanggung 

jawab atas kelancaran, kemajuan, dan keberlangsungan perusahaan (Oktorita, 

Rosyid dan Lestari, 2001). Oleh karena itu sekolah perlu memperhatikan 

hubungan dengan sesama guru agar tugas sebagai guru dapat berjalan dengan 

baik. Salah satunya adalah dengan cara melakukan perilaku berorientasi pasar 

internal guna menjalankan tugas sekolah untuk mencapai tujuan bersama. 

Perilaku berorientasi pasar internal adalah fokus pemasaran yang 

diarahkan untuk karyawan (Lings dan Greenley, 2010). Dalam hal ini fokus 

pemasaran yang ditujukan adalah sekolah mendorong para guru untuk 

memberikan layanan yang baik kepada sesama guru atau karyawan agar dapat 

meningkatkan keberhasilan sekolah. Sebaliknya, jika tidak memberikan layanan 

yang baik antar guru atau karyawan maka akan terjadi kericuhan yang 

menyebabkan adanya konflik dan akhirnya dapat menimbulkan permasalahan. 

Maka dari itu pihak sekolah perlu memperhatikan lingkungan internal baik 

interaksi yang terjalin maupun kondisi guru. 

Gounaris dalam Lings dan Greenley (2010) yang mengungkapkan bahwa 

perilaku berorientasi pasar internal memiliki fokus yang dapat mendorong 

perusahaan untuk membangun hubungan yang efektif dengan karyawan 

berdasarkan komitmen serta pemahaman dan pemenuhan mengenai kebutuhan 

karyawan yang diharapkan dapat membuat karyawan merasa puas. Sejalan dengan  

Greene et al dalam Lings dan Greenley (2005) yang berpendapat bahwa 

perusahaan perlu mengelola dengan baik lingkungan internal perusahaan karena 
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operasionalisasi pemasaran internal yakni atasan dengan karyawan dapat 

mencerminkan bagaimana operasionalisasi pemasaran eksternal. Dari pernyataan 

tersebut dapat diketahui bahwa guru sebagai konsumen internal sekolah yang juga 

dapat merasakan puas atau tidak puas terhadap apa yang didapatkannya. Bila guru 

atau karyawan sebagai sumber daya yang penting saat menjalankan tugas sekolah 

sedang bermasalah, tentu akan memberikan dampak buruk bagi kinerja dan 

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan sekolah dengan maksimal. 

Meskipun demikian, tidak semua guru dapat berperilaku orientasi pasar 

internal dengan baik dikarenakan adanya permasalahan kepuasan kerja. 

Pernyataan ini juga didukung oleh Junita (2012) yang menyatakan bahwa tidak 

dapat dipungkiri jika kepuasan kerja adalah salah satu faktor yang berhubungan 

dengan etos kerja pada karyawan. Oleh sebab itu tidak semua guru dapat 

berperilaku orientasi pasar internal. Vilares dan Cohelo dalam Bulgarella (2005) 

juga menambahkan bahwa kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan bukan 

hanya dapat dilihat melalui komitmennya dengan perusahaan dan loyalitas 

karyawan, tetapi juga dapat memiliki dampak positif yang bisa dirasakan hasilnya 

melalui kualitas produk dan kualitas layanan yang diberikan. Kualitas layanan 

berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada sesama karyawan dan juga 

layanan yang diberikan kepada konsumen. Maka dari itu penting bagi pihak 

sekolah untuk memperhatikan kebutuhan dan keinginan karyawan. Hal ini 

ditujukan agar guru sebagai karyawan merasa puas dan dapat melakukan tugasnya 

dengan baik serta memberikan layanan terbaik dengan sesama karyawan agar 
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pendistribusian tugas berjalan dengan baik guna tercapainya tujuan sekolah secara 

maksimal.  

Bangun (2012) mengungkapkan bahwa selain dukungan berupa semangat 

yang diberikan kepada karyawan agar tetap termotivasi untuk bekerja, perusahaan 

perlu mengetahui kepuasan karyawan dalam bekerja karena kepuasan kerja 

menyangkut bagaimana karyawan merasakan pekerjaannya. Pernyataan di atas 

didukung oleh salah satu guru di sekolah X yang dinilai baik oleh pimpinan, 

seperti berikut: 

“Guru dan karyawan perlu untuk diberikan layanan. Layanan 

yang diberikan dapat berupa saling mengingatkan, menjawab 

pertanyaan, saling sharing, dan pengajaran yang saya berikan. 

Kepuasan kerja yang saya rasakan jelas berdampak pada 

pelayanan yang saya berikan. Biasanya saya merasa tidak puas 

karena kebutuhan dan keinginan saya yang belum terpenuhi 

dalam pekerjaan yang saya jalankan.”. 

(Komunikasi pribadi dengan S, 8 September, 2015) 

 

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa dukungan berupa 

pemenuhan atas kebutuhan dan keinginan guru perlu diperhatikan oleh sekolah. 

Hal ini dikarenakan ketidakpuasan yang dirasakan guru akan berdampak pada 

layanan yang diberikan. Kepuasan kerja menjadi salah satu hal yang penting bagi 

guru sebagai karyawan di sekolah agar dapat melakukan perilaku berorientasi 

pasar internal yang baik. Kepuasan kerja adalah penilaian yang diberikan oleh 

karyawan secara keseluruhan terhadap pekerjaannya dalam memenuhi 

kebutuhannya (Pennsylvania dalam Waluyo, 2013). Kermani (2013) juga 

mengungkapkan hal yang sama yakni kepuasaan kerja pada karyawan bergantung 
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pada pemenuhan kebutuhan karyawan yang telah terpenuhi. Kepuasan kerja pada 

guru dapat berkaitan dengan komitmen dan semangat guru dalam menjalankan 

profesinya. Sekolah perlu mengetahui keadaan karyawan, salah satunya yaitu 

mengetahui kepuasaan kerja karyawan. Mengingat, karyawan merupakan salah 

satu sumber daya yang penting dalam sekolah.  

Spector (2012) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja merupakan satu 

kebutuhan karyawan yang berkaitan dengan pemenuhan atas terpenuhinya 

kebutuhan yang dapat mengakibatkan sikap  individu terhadap pekerjaannya. 

Kepuasan kerja yang dirasakan oleh guru juga berhubungan dengan layanan yang 

diberikan oleh sesama rekan kerjanya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru di 

sekolah X yang dinilai baik oleh pimpinan, seperti berikut: 

“Memberikan layanan berupa bantuan kesesama kerja perlu 

untuk dilakukan, seperti saling mengingatkan atau membantu 

untuk mengisi kelas yang kosong karena guru tidak masuk. Ketika 

merasa tidak puas tentu akan berdampak saat memberi layanan 

kesesama rekan kerja seperti lebih mementingkan teman sendiri. 

Hal ini biasanya dipicu oleh ketidakpuasan yang dirasakan 

akibat sistem yang belum jelas.” 

(Komunikasi pribadi dengan D, 8 September, 2015) 

 

Hasil wawancara di atas mengasumsikan bahwa selain guru-guru tersebut 

selain memiliki perilaku berorientasi pasar internal ternyata guru yang dinilai baik 

oleh pimpinan juga memiliki kepuasan kerja. Berdasarkan penjabaran tersebut, 

peneliti ingin mencari tahu hubungan antara kepuasan kerja dan perilaku 

berorientasi pasar internal. Beberapa penelitian pun menguatkan bahwa terdapat 

hubungan antara kepuasan kerja dengan perilaku berorientasi pasar internal. 
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Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Mainardes dan Cerqueira (2014) yang 

mengungkapkan bahwa perilaku berorientasi pasar internal berhubungan dengan 

perasaan puas dan motivasi kerja. Lings dalam Mainardes dan Cerqueira (2014) 

juga menyatakan keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi dalam 

berperilaku berorientasi pasar internal tercermin dari besar kepuasan yang 

dirasakan oleh karyawan. Tsai dan Chi (2015) juga menyatakan hal yang sama 

bahwa perilaku berorientasi pasar internal jika diterapkan pada sebuah perusahaan 

atau organisasi pasti akan meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan 

komitmen terhadap perusahaan atau organisasi. Meskipun demikian, belum 

dijumpai penelitian yang mengkaji hubungan antara kepuasan kerja dengan 

perilaku berorientasi pasar internal. 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diasumsikan bahwa perilaku 

kepuasan kerja memiliki kaitan dengan berorientasi pasar internal, dimana dalam 

konteks ini yakni sekolah yang memperhatikan kepuasan kerja guru sebagai 

karyawan maka perilaku berorientasi pasar internal pada guru akan meningkat.  

Oleh sebab itu masih diperlukannya penelitian lebih lanjut terutama pada guru 

yang memiliki tuntutan untuk memberikan layanan. Maka peneliti berasumsi 

bahwa terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja dengan perilaku 

berorientasi pasar internal. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

Apakah ada hubungan antara kepuasan kerja dengan perilaku berorientasi pasar 

internal pada guru di sekolah X? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kerja 

dengan perilaku berorientasi pasar internal pada guru di sekolah X. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Psikologi, khususnya 

dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi berupa informasi dan 

tambahan data yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan perilaku 

berorientasi pasar internal, khususnya yang berkaitan dengan guru. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah X 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

informasi kepada sekolah-sekolah, khususnya bagi sekolah X, terkait 

dengan perilaku berorientasi pasar internal dan kepuasan kerja pada guru. 
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Hal ini dikemudian hari dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pengembangan kepuasan pada guru di sekolah X. 

b. Bagi guru 

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman lebih dalam mengenai 

hubungan antara kepuasan kerja dan perilaku berorientasi pasar internal 

pada guru. 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan dasar 

pedoman bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepuasan 

kerja dan perilaku berorientasi pasar internal pada guru. 


