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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 

   Sekolah merupakan lembaga dimana di dalamnya terdapat berbagai karakter individu yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Pada 

kenyataannya tidak semua individu yang menjadi warga sekolah dapat bekerjasama dengan baik 

untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki perbedaan latar 

belakang motivasi, tujuan, watak serta kepribadian yang berbeda sehingga tidak menutup 

kemungkinan akan melahirkan perbedan pendapat diantara warga sekolah yang ada. Perbedaan 

pendapat yang ada juga dapat memicu timbulnya konflik satu dengan yang lainnya.   

  Konflik yang dialami setiap warga sekolah dapat terjadi dengan berbagai bentuk seperti 

antar individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Jika hal tersebut dijabarkan 

maka konflik dapat terjadi antar sesama siswa dan guru, antara siswa dan guru atau bahkan siswa 

atau guru dengan kepala sekolahnya atau atasan. Ketika sebuah sekolah memiliki konflik 

internal, tidak menutup kemungkinan sekolah tersebut akan mengalami penurunan kualitas yang 

akan berdampak pada berbagai aspek lainnya.  

  SMP POM 1 Pulai Yayasan Mutiara Gambut Industri merupakan salah satu sekolah yang 

memiliki konflik internal. Konflik yang terjadi pada sekolah ini mengarah kepada ketidakpuasan 

antar sesama warga sekolah seperti ketidakpuasan guru terhadap kinerja kepala sekolah atau 

sebaliknya (Winarta 2014). Menurut Winarta (2014) konflik yang tidak terselesaikan dapat 

menimbulkan dampak yang mengganggu kualitas kehidupan seseorang serta mengganggu 

pencapaian efektifitas dan efisiensi pendidikan di SMP POM I Pulai secara keseluruhan.  
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  Beberapa hal yang sering menjadi penyebab konflik seperti adanya tindakan yang 

bertentangan dengan hati nurani individu, perbedaan peranan (atasan dengan bawahan), adanya 

tekanan yang diperoleh individu dari kelompoknya dan konflik primordial. Faktor lainnya yang 

dapat menimbulkan konflik adalah konflik elit politik (perebutan kekuasaan organisasi baik 

ekonomi maupun politik) atau bisa dikatakan dengan adanya persaingan kompetitif. Berdasarkan 

dari beberapa penyebab konflik di atas dapat dikatakan bahwa konflik dapat terjadi kepada 

siapapun dengan berbagai penyebab atau pemicu. Oleh karena itu diperlukan perilaku 

berorientasi pasar internal untuk mengurangi terjadinya konflik didalam sebuah sekolah.   

  Perilaku berorientasi pasar internal merupakan perilaku individu dalam mengutamakan 

layanan yang terbaik saat berinteraksi ke sesama rekan kerja demi terwujudnya tujuan bersama. 

Menurut Tsai (2015) perilaku berorientasi pasar internal memiliki kesetaraan dengan 

pelaksanaan strategi pemasaran yang dapat meningkatkan efektivitas respon berorientasi pasar 

pada sebuah perusahaan. Perilaku individu yang berorientasi pada pasar internal berpengaruh 

terhadap perkembangan secara keseluruhan sebuah perusahaan. Perilaku berorientasi pasar 

internal dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan atau target yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan atau sekolah.   

  Di sekolah X sikap kompetitif perkembangan pribadi diwujudkan dalam bentuk portofolio 

berupa jurnal yang akan dinilai oleh atasan pada setiap tahunnya. Berikut merupakan hasil 

wawancara dengan  salah satu guru yang dinilai baik oleh pimpinan di Sekolah X. 

“…Saling men-support satu sama lain, saling memberikan feedback 
sejauh ini supaya bisa  apa ya bisa apa saling support untuk bisa 
meraih target yang diharapkan pimpinan yang pastinya untuk bisa 
memenangkan kompetisi.” (E, Wanita, Komunikasi Pribadi,  
September 2015)  
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  Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti, guru di sekolah X 

memberikan informasi bahwa perilaku yang tercipta adalah perilaku saling mendukung serta 

saling membantu sesama rekan kerja untuk dapat mencapai tujuan bersama yang diharapkan 

oleh pimpinan sekolah. Perilaku saling mendukung diwujudkan dalam bentuk pemberian 

feedback terhadap sesama guru di Sekolah X tersebut. Perilaku tersebut sesuai dengan perilaku 

individu dalam orientasi pasar internal. 

  Peneliti juga menerima informasi bahwa di sekolah X tersebut memiliki kompetisi antar 

guru untuk semua unit. Hal tersebut dijelaskan dari hasil wawancara berikut. 

“…Guru ini kompetisinya berdasarkan portofolio atau jurnal, ini yang 
menyelenggarakan yayasan.”(E, Wanita, Komunikasi Pribadi, 10 
September 2015) 

      

  Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa terdapat kompetisi berupa 

pengerjaan dan pengumpulan portofolio atau jurnal yang diselenggarakan oleh Yayasan Sekolah 

X tersebut untuk seluruh guru yang bekerja di bawah naungan Yayasan. Kegiatan ini dilakukan 

secara rutin pada setiap pergantian semester ajaran baru di Sekolah X.  

 
“...Ada rubriknya ada ketentuannya dari yayasan yang sudah 
memberikan standar. Jadi kan kita itu skalanya berdampak, kan ada 
skala empat tiga dua satu, eh kita tiga, bertumbuh, berakar dan 
berdampak. Setiap sub ini sudah ada kriterianya sendiri-sendiri 
seperti itu.” (E, Wanita, Komunikasi Pribadi, 10 September 2015) 
 

  Dalam kompetisi yang dilaksanakan di Sekolah X tersebut, Yayasan memiliki ketentuan 

atau kriteria serta standar sebagai salah satu bentuk penilaian atas portopolio yang telah di 

kerjakan oleh setiap guru pada Sekolah X. Standar penilaian tersebut disesuaikan dengan skala 

berakar, bertumbuh dan berdampak yang menjadi dasar dari Yayasan itu sendiri.  
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“…Yang terbaik itu nanti akan presentasi dihadapan seluruh guru 
semua unit di satu sekolah dan bisa juga nanti akan dibawa ke pusat, 
ke Jakarta ataupun ke sekolah lain untuk presentasi untuk bisa 
menginspirasi itu yang terbaik sih.” (E, Wanita, Komunikasi Pribadi, 
10 September 2015) 
 

  Guru yang dapat mencapai standar penilaian dari yayasan akan membawa portopolio 

mereka ke Jakarta untuk kemudian mempresentasikannya dihadapan seluruh guru hingga ke 

sekolah lain. Hal tersebut merupakan pencapaian tertinggi yang dapat diperoleh oleh guru setelah 

mengerjakan fortopolio. 

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, guru Sekolah X menilai bahwa 

kompetisi yang terdapat di sekolah tersebut berdampak pada sikap saling mendukung dan 

mengevaluasi kinerja antar sesama guru. Sikap tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan 

bersama yang menjadi prinsip utama berdirinya sekolah X tersebut. Hasil wawancara dengan 

guru di Sekolah X, menunjukan bahwa setiap guru memiliki tanggung jawab untuk 

mengumpulkan sebuah jurnal yang akan dipresentasikan dihadapan semua guru. Berdasarkan 

hasil presentasi di unit masing-masing akan dipilih jurnal atau portofolio dari guru yang terbaik. 

Kegiatan ini dapat memicu timbulnya sikap kompetitif dari setiap guru pada Sekolah X tersebut.  

  Sikap kompetitif yang tercipta antar sesama guru dapat berdampak juga pada hubungan 

kerja satu dengan yang lainnya yang disebut dengan orientasi pasar internal. Dalam domain 

pemasaran, orientasi pasar internal yang dimiliki diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku 

manajerial karyawan yang baik serta memiliki konsekuensi internal maupun eksternal didalam 

suatu perusahaan itu sendiri (Harrison-Walker 2001 dalam Lings, Ian dan Greenley, Gordin 

2005). Setiap guru akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan 

maupun meningkatkan inovasi pembelajaran kepada murid-muridnya dengan tujuan yang 

berbeda. 
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Menurut Dunda (Rahman, 2005), kita dapat menilai kinerja guru dari aspek kemampuan 

dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru yang dikenal dengan sebutan “kompetensi guru”. 

Kompetensi guru tersebut juga dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan 

pendidikan. Seorang guru mampu mengajar murid-muridnya dengan baik hingga membawa 

dampak positif bagi perkembangan pendidikan muridnya ketika mereka memiliki standar 

kompetisi yang baik pula.  

Selama ini, penelitian mengenai sikap kompetitif perkembangan pribadi hanya 

dihubungkan dengan beberapa sikap seperti mengampuni atau memaafkan sesama seperti pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Collier. A. S & Ryckman. M. R (2010).  

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena hingga saat ini belum ada penelitian 

mengenai hubungan positif antara sikap kompetitif perkembangan pribadi yang dimiliki oleh 

individu yang dapat berdampak kepada perkembangan sebuah perusahaan melalui perilaku 

berorientasi pasar internal. Dengan adanya perilaku berorientasi pasar internal pada individu 

yang memiliki sikap kompetitif perkembangan pribadi diharapkan akan memberikan 

perkembangan yang lebih baik dalam kualitas pelayanan Sekolah X. Oleh karena itu, peneliti 

bermaksud untuk meneliti hubungan sikap kompetitif perkembangan pribadi dengan perilaku 

berorientasi pasar internal pada guru di Sekolah X 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan positif antara sikap kompetitif perkembangan pribadi guru 

dengan perilaku berorientasi pasar internal pada Sekolah X Surabaya ? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan positif antara sikap kompetitif 

perkembangan pribadi dengan perilaku berorientasi pasar internal pada guru di Sekolah X 

Surabaya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pendidikan serta dapat digunakan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Psikologi Industri Organisasi.  

 

1.4.2. Manfaat Praktis  

a. Sekolah  

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak sekolah 

untuk dapat lebih memahami sikap kompetitif perkembangan pribadi dengan orientasi 

pasar internal pada guru untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekolah itu 

sendiri.  

b. Guru 

Penelitian ini dapat digunakan untuk melihat adanya sikap kompetitif perkembangan 

pribadi dengan orientasi pasar internal pada profesi guru di Sekolah X. Dari hasil 

penelitian ini, dapat diperoleh informasi tambahan bagi para guru di Sekolah X 

bahwa memiliki sikap kompetitif akan berpengaruh pada orientasi pasar internal 

meskipun dapat hasil penelitian belum tentu menunjukan adanya hubungan diantara 

kedua hal tersebut. 
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c. Individu itu sendiri 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi diri dalam meningkatkan sikap 

kompetitif perkembangan pribadi dengan perilaku berorientasi pasar internal bagi 

setiap individu yang terlibat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


