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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan merupakan sebuah dunia dimana terjadi interaksi yang 

konsisten antara pihak pendidik dengan pihak yang sedang dididik. Interaksi 

sehari-hari antara guru dan siswa adalah pusat dari proses pendidikan; cara 

pengajaran yang menarik dan mempertahankan guru berkualitas tinggi, 

merupakan kebutuhan utama untuk pendidikan. Interaksi yang terjadi melibatkan 

adanya proses komunikasi yang konsisten pula sehingga timbal balik dari proses 

komunikasi pengajaran tersebut menjadi baik. Peran guru disini sangatlah penting 

untuk proses transfer pengetahuan di sekolah, sehingga kondisi psikologis dari 

sang pendidik sangatlah penting dalam proses didik mendidik tersebut. Menurut 

Panda dan Mohanty (2003), guru adalah poros dari setiap sistem pendidikan dan 

kekuatan bangsa.  

Persaingan pun tidak luput dari pasar dunia pendidikan. Kualitas sekolah 

baik infrastruktur fisik maupun sosial menjadi bahan pertimbangan untuk para 

pengguna jasa pendidikan ini. Para staf pengajar yang berkualitas tinggi adalah 

landasan dari sistem pendidikan yang berhasil. Menurut Gray (1991), persiapan 

staf pengajar, proses pemasaran,  pernyataan dari tujuan sebuah institusi sekolah,  
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penggunaan logo, dan hubungan institusi sekolah dengan masyarakat dan 

konsumen harus dilakukan dengan sangat berhati-hati karena akan sangat 

membantu orang tua dan siswa untuk mengidentifikasi bagus tidaknya dari 

institusi sekolah tesebut.   

Konsistensi untuk menjaga kepuasan dari siswa dan orang tuanya 

merupakan salah satu usaha institusi sekolah untuk menjaga salah satu aspek 

penting di orientasi pasar eksternal dari institusi sekolah tersebut. Kurangnya 

kemampuan untuk menjaga konsistensi orientasi pasar eksternal ini sendiri tidak 

jarang membuat sebuah badan usaha besar pun gagal dan pada akhirnya menutup 

usahanya. Menurut artikel yang ditulis oleh Kim States di situs web Inside Tucson 

Business :  

“A business must listen to its customers, engage them to find out what 
they want and how they can adapt their services or products to meet 
those demands. It can be extremely difficult for a business to create an 
effective customer service policy, and learn how to listen to its 
customers when they're not screaming in someone's ear.” - States, K. 
(2011, September 2). 

Kasus sekolah internasional yang menyebabkan orang tua murid kecewa 

terhadap staf pengajarnya pun baru saja terjadi. Sehingga publik, bahkan orang 

tua murid pun sudah kehilangan kepercayaan terhadap institusi sekolah tersebut 

dan bahkan berencana untuk menuntut sekolah tersebut. Dikutip dari berita yang 

ditulis oleh Sepudin Zuhri di situs kabar24.bisnis.com (2014)  

http://kabar24.bisnis.com
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“Orang tua korban kekerasan seksual TPW berencana menggugat 
pihak pengelola Jakarta Internasional School (JIS) Jakarta Selatan 
terkait dugaan kelalaian.” 

Sekolah negeri pun tidak luput dari kekecewaan orang tua yang disebabkan 

oleh performa buruk dari staf pengajar di sekolah tersebut. Dikutip dari berita 

yang ditulis oleh Wanda Indana di situs metrotvnews.com (2015)  

“Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta Retno Listyarti dikenal buruk 
oleh sebagian besar orang tua murid. Retno dianggap sering 
melakukan diskriminasi kepada peserta didik. Kasus terakhir, Retno 
diprotes orang tua siswa, lantaran Retno menskorsing 2 bulan peserta 
didik berinisial P dan H yang diterancam tidak dapat mengikuti Ujian 
Nasional . . . Frans bersama orang tua murid yang lain kemudian 
melayangkan surat protes kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI, Arie 
Budhiman” 

Berdasarkan kasus yang dijabarkan diatas, terbukti bahwa sekolah harus 

tetap peduli dan menjaga kepercayaan konsumennya. Menjaga orientasi pasar 

eksternal untuk bisa tetap konsisten merupakan aspek penting dalam menjalankan 

sebuah usaha baik itu usaha non edukasi maupun institusi sekolah. Yang dimaksud 

dengan orientasi pasar eksternal adalah para calon konsumen dan konsumen itu 

sendiri. Menurut Devlin, T. dan Knight, B (1990), yang dimaksud dengan 

orientasi pasar eksternal institusi sekolah adalah murid, orang tua murid dan 

kerabatnya, alumni dan orangtua alumni, serta warga disekitar institusi sekolah 

tersebut. Menurut Slate dan Narver (1993), “sebuah firma yang berorientasi pada 

pasar adalah firma yang berusaha untuk memahami kebutuhan konsumen baik 

http://metrotvnews.com
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yang secara langsung tampak maupun yang tersembunyi. Sehingga bisa 

didapatkan sebuah solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut”.   

Baik buruknya orientasi pasar eksternal terbukti berhubungan dengan sikap 

dan perilaku para pegawai atau guru (Ruekert, 1992; Jaworski and Kohli, 1993; 

Siguaw et al., 1994; Piercy et al., 2002; Jones et al., 2003). Pelayanan konsumen 

yang dimaksud adalah bukan sebagai sebuah pekerjaan para pegawai atau guru 

tersebut sebagai garis depan di bagian pelayanan konsumen, tetapi lebih kepada 

sebuah indikator besar kepuasan konsumen dimana setiap pegawai atau guru di 

sebuah usaha berperan penting terhadap tingkat kepuasan konsumen tersebut.  

Terdapat bukti yang kuat dimana sikap dan perilaku pegawai atau guru 

sangat mempengaruhi orientasi pasar. Beberapa penelitian yang dilakukan di 

dunia ekonomi berpendapat bahwa orientasi pasar memiliki dampak positif 

dengan sikap dan perilaku pegawai atau guru. Seperti, kepuasan atas 

pekerjaannya, komitmen terhadap organisasi, dan beban kerja. (Ruekert, 1992; 

Jaworski and Kohli, 1993; Siguaw et al., 1994; Piercy et al., 2002).  Menurut 

Basset (1994), sikap individual pegawai atau guru yang menunjukkan rendahnya 

ikatan terhadap organisasi dan lingkungannya, berbanding lurus dengan turunnya 

kualitas penanganan konsumen. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

performa mengajar seorang guru, salah satunya adalah lingkungan bekerja yang 

kurang nyaman. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan ke seorang guru di 

sekolah X, yang bersangkutan berpendapat bahwa lingkungan kerja sangat 

berpengaruh terhadap performa mengajar seorang guru :  
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“sangat berpengaruh sekali otomatis. kalau kita merasa nyaman 
dengan lingkungan yang ada, dengan fasilitas, ataupun yang lainnya, 
ya akan mempengaruhi kinerja kita untuk mengajar” Ibu E 
(komunikasi pribadi, 10 september 2015) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Walls, Nardi, von Minden, dan 

Hoffman (2002), salah satu ciri seorang guru yang tidak efektif adalah guru yang 

tidak peduli terhadap murid dan orangtuanya. Murid dan orangtua adalah 

konsumen utama dari sebuah institusi sekolah, sehingga ketidakpedulian guru 

terhadap komsumen sekolah akan mengakibatkan kekecewaan yang akan dialami 

oleh konsumen sekolah tersebut yaitu murid dan orang tua dari para murid. 

Menurut Porter dan Lawrer (1968), kepuasan kerja akan mempengaruhi 

usaha pekerja untuk bekerja lebih dari seharusnya, dengan alasan bahwa 

peningkatan kepuasan kerja seseorang akan membuatnya menjadi lebih memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya sehingga pekerja tersebut menjadi 

lebih bertanggung jawab dan konsisten dalam menjalani pekerjaannya. Beberapa 

penelitian juga menyebutkan bahwa rasa tanggung jawab dari seorang guru 

berdampak kepada motivasi dan regulasi diri (Higgins, 1997; Higgins, Roney, 

Crowe, & Hymes, 1994), kesuksesan akademik (Weiner, 1995), sikap mengajar 

dan dedikasi secara profesional (Halvorsen, Lee, & Andrade, 2009), prestasi dan 

hasil pembelajaran siswa (Lee dan Smith, 1996, 1997; Diamond, Randolph 

&Spillane, 2004). Sehingga hal tersebut secara langsung sangat berpengaruh 

terhadap bagaimana persepsi orientasi pasar eksternal melihat institusi sekolah 
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tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru sekolah X, 

Ketidakpuasan kerja guru juga sangat berpengaruh terhadap performa 

mengajarnya :  

“Dulu mungkin awal awal ketika bekerja, ketika saya belum tahu 
sistim disini seperti apa, itu membuat saya stres. dan membuat saya 
apa ya, membuat saya sedikit..ya sedikit stres dan sedikit emosi 
menghadapi anak anak” Ibu D (komunikasi pribadi, 10 September 
2015)  

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang tidak 

kondusif akhirnya membuat guru tersebut tidak puas dan akhirnya berpengaruh 

kepada performa mengajar dari seorang guru. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Hirsch, E., Emerick, S., Church, K., & Fuller, E. (2006), stres dan emosi 

yang dialami oleh seorang guru di lingkungan kerjanya akan sangat berdampak 

pada situasi belajar mengajar yang dirasakan oleh para murid. Sehingga dampak 

stresor yang ditimbulkan dari lingkungan pekerjaan seorang guru akan sangat 

berpengaruh  terhadap performa mengajarnya. 

Sikap para pekerja yang sangat menentukan kualitas dari penanganan 

konsumen tersebut tidak lepas dari faktor psikologis yang mepengaruhi sikap dan 

perilaku para pegawai atau guru tersebut yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja 

merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh pegawai atau guru 

di suatu perusahaan. Menurut Locke (1976), kepuasan kerja merupakan "Keadaan 

emosional yang menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian yang 

diberikan dari tempat dimana seseorang bekerja”. Menurut Handoko (2002), 
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kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana karyawan memandang pekerjaannya. Sebagaimana 

dijelaskan juga oleh Singh & Tiwari (2011), menemukan bahwa adanya hubungan 

yang kuat antara kepuasan kerja dengan motivasi karyawan atau guru untuk 

bekerja dengan performa yang lebih baik. 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, kepuasan kerja merupakan 

faktor penting yang sangat menentukan apakah seorang karyawan atau guru dapat 

bekerja dengan performa yang lebih baik dan bahkan mengerjakan sesuatu yang 

melebihi kewajibannya. Seorang karyawan atau guru membutuhkan rasa puas 

akan pekerjaannya untuk bisa menjadi lebih individu yang lebih produktif dan 

melakukan sesuatu yang positif di pekerjaannya. Terlepas dari apakah ada 

hubungan antara kepuasan kerja dengan perilaku berorientasi pasar eksternal 

seorang karyawan atau guru, hal tersebut tentunya akan sangat menarik untuk 

diteliti dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa yang sebenarnya 

mempengaruhi seorang karyawan atau guru untuk bisa bekerja lebih produktif dan 

melakukan sesuatu yang positif untuk lingkungan bekerjanya. 

Sejauh ini belum ada penelitian yang menggali tentang orientasi pasar 

eksternal yang dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Lings, Ian dan Greenley, Gordon 

(2009) meneliti tentang dampak performa sebuah firma terhadap orientasi pasar 

internal dan eksternal. Chih-Lun Hung dan Ching-Hui Yang (2014) meneliti 

tentang strategi market eskternal dan relasi publik terhadap sebuah sekolah. 
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Sietske Waslander, Cissy Pater, dan Maartje van der Weide (2010) meneliti 

tentang mekanisme pasar di dunia pendidikan. Dengan demikian, belum ada 

penelitian kuantitatif yang mengkaji tentang hubungan antara kepuasan kerja 

guru. Tetapi, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada guru di sekolah X, yang 

bersangkutan setuju bila kepuasan kerja seorang guru sangat berdampak kepada 

kepeduliannya terhadap murid :  

“iya otomatis kalau misalnya guru ini sudah merasa puas dengan 
keadaan lingkungan sekolah, kemudian dengan apa yang diminta 
pimpinan itu dia merasa puas, otomatis kalau mengajar ke siswa atau 
bertemu dengan siswa akan merasa terpacu untuk bisa bersemangat, 
untuk bisa memberikan pengetahuan atau apapun yang dimiliki 
kepada siswa terutama di proses belajar mengajar” Ibu E 
(komunikasi pribadi, 10 september 2015) 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa guru yang merasa puas 

dengan pekerjaannya otomatis memiliki perilaku orientasi pasar eksternal yang 

baik. Hal tersebut dinilai dari meningkatnya kepedulian guru terhadap siswa 

dalam bentuk performa mengajar yang baik. 

Ada atau tidaknya hubungan antara kepuasan kerja pegawai atau guru 

berpengaruh dengan orientasi pasar eksternal menjadi bahan beberapa penelitian 

yang hasilnya pun berbeda beda. beberapa penelitian membuktikan bahwa adanya 

hubungan positif antara kepuasan kerja dengan perilaku orientasi pasar eksternal 

yang berefek kepada kepuasan konsumen (e.g., Band, 1988; George, 1990; 

Reynierse & Harker, 1992; Schmitt & Allscheid, 1995; Schneider & Bowen, 

1985; Schneider, White, & Paul, 1998; Schneider, Ashworth, Higgs, & Carr, 1996; 
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Ulrich, Halbrook, Meder, Stuchlik, & Thorpe, 1991; Wiley, 1991). Tetapi menurut 

Brayfield dan Crockett (1955), performa pekerjaan seseorang tidak hanya 

dipengaruhi oleh rasa kepuasan terhadap pekerjaannya. Tetapi, terdapat beberapa 

faktor psikologis lain seperti tingkat kecelakaan, absen, dan tingkat keluar 

masuknya pekerja di tempat mereka pekerja. 

Sebaliknya, penelitian lain juga menunjukkan kepuasan kerja bukanlah 

faktor utama yang akan mempengaruhi perilaku berorientasi pasar eksternal, 

tetapi motivasi dan partisipasi dari semua pegawai atau guru dari semua tingkat 

dan divisi (Gummesson, 1991; Kelley, 1992; Harris, 1998; Martin, Martin and 

Grbac, 1998). Menurut Lauremann dan Karabenick (2011,2013), hubungan antara 

kepuasan kerja guru terhadap performa kerjanya seringkali diabaikan. Menurut 

peneliti, belum ditemukannya penelitian yang meneliti tentang variabel kepuasan 

kerja dengan perilaku berorientasi pasar eksternal di dunia pendidikan dan 

penelitian yang dilakukan secara spesifik dengan mengukur tingkan kepuasan 

kerja individu seorang guru terhadap perilaku berorientasi pasar eksternalnya  

membuat penelitian ini masih perlu diteliti. Maka dari itu, peneliti merasa adanya 

urgensi untuk meneliti kepuasan kerja guru dengan perilaku berorientasi pasar 

eksternal sekolah X. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara kepuasan kerja guru dengan orientasi pasar eksternal 

sekolah X. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan positif kepuasan kerja guru 

terhadap orientasi pasar eksternal sekolah X 

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang Ilmu Psikologi 

Industri & Organisasi, Psikologi Sosial, dan Psikologi Pendidikan

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Memberikan informasi terkait variabel kepuasan kerja dan perilaku berorientasi 

pasar eksternal sehingga dapat memberikan acuan terkait tugas-tugas dan 

penelitian mahasiswa di masa yang akan datang. 

b. Bagi Instansi Pendidikan & Tenaga Pendidikan 

Memberikan informasi terkait variabel yang mempengaruhi orientasi pasar 

eksternal sehingga dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan dan situasi 

kerja yang kondusif dalam meningkatkan kepuasan kerja guru yang berdampak 

positif pada orientasi pasar eksternal dan berdampak pada kepuasan konsumen. 


