BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
Pengkajian teori yang relevan dalam penelitian sangat diperlukan. Kajian
teoritis merupakan pengkajian terhadap pengetahuan ilmiah yang telah ada. Dengan
menggali teori yang sudah ada dan berkembang dalam bidang ilmu yang
dibutuhkan akan membantu peneliti dalam memperoleh ilmu penegetahuan dan
wawasan akan luas berkaitan dengan permasalahan yang diteliti semua penelitian
bersifat ilmiah, oleh karena itu harus berbekal teori yang ada. (Sugiyono, 2013:52)
1.

Tinjauan tentang Kompetensi Pedagogik Guru
a.

Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru
Istilah kompetensi memiliki banyak makna. Terdapat beberapa

definisi tentang pengertian kompetensi yaitu: 1) UU RI No 14 tahun 2005
tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa “kompetensi adalah seperangkat
pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai
oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” 2) menurut
Mulyasa (2004: 37), kompetensi merupakan: “Perpaduan dari pengetahuan,
ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan
bertindak.

Pada

mendeskripsikan

sistem

pengajaran,

kemampuan

kompetensi

profesional

yaitu

digunakan

untuk

kemampuan

untuk

menunjukkan pengetahuan dan konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi.
Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman
lain sesuai tingkat kompetensinya. Dari pendapat tersebut dapat dipahami
bahwa kompetensi menunjuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan
yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilaku.
Paedagogik berasal dari bahasa yunani, terdiri dari kata “PAIS”,
artinya anak, dan gogos berarti memimpin sedangkan akhirnya ik menun jukan
ilmu jadi paedagogik berarti ilmu dan seni memimpin anak. Pedagogik secara
etimologi berasal dari kata Yunani “paedos”, yang berarti anak laki-laki dan
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“agogos” artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah
berarti pembantu anak laki-laki pada jaman Yunani kuno, yang pekerjaannya
mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan,
pedagogik ialah seorang ahli, yang membimbing anak ke arah tujuan hidup
tertentu.
Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru
dalam memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial,
kultural, emosional dan intelektual, mengusai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik, menguasai kurikulum yang terkait dengan mata
pelajaran/bidang

pengembangan

yang

diampu,

menyelenggarakan

pembelajaran mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi yang
dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empirik, dan santun dengan peserta
didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas
pembelajaran (Mulyasa, 2006: 76).
Kompetensi Guru Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru adapun macam Kompetensi yang harus
dimiliki oleh tenaga guru antara lain: Kompetensi Pedagogik, kepribadian,
profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan Profesi. Keempat
kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru
1) Kompetensi Pedagogik Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru
terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
2) Kompetensi

Kepribadian

Kompetensi

kepribadian

merupakan

kemampuan personal yang mencerminkan Kepribadian yang mantap,
stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan
berakhlak mulia.
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3) Kompetensi Sosial Kompetensi sosial merupakan kemampuan untuk
berkomunikasih dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan
masyarakat sekitar.
4) Kompetensi Profesional Kompetensi Profesional merupakan penguasaan
materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencangkup
penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi
keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur
dan metodologi keilmuannya.

b. Aspek-Aspek Kompetensi Pedagogik Guru
Menurut Sanjaya (2011:70-71) dalam bukunya strategi pembelajaran
berorientasi standar proses pendidikan bahwa dalam kompetensi sebagai tujuan
terdapat beberapa aspek, yaitu:
1) Pengetahuan yaitu kemampuan dalam bidang kognitif.
2) Pemahaman yaitu kedalaman pengetahuan yang
3) Kemahiran yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik
tentang tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
4) Nilai yaitu norma-norma yang dianggap baik oleh setiap individu. Nilai
inilah yang selanjutnya akan menuntut

setiap individu

dalam

melaksanakan tugas-tugasnya.
5) Sikap yaitu pandangan individu terhadap sesuatu.
6) Minat yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu perbuatan.
Minat adalah aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang
melakukan aktivitas tertentu.
Sesuai dengan aspek-aspek, maka tampak bahwa kompetensi sebagai
tujuan dalam kurikulum itu bersifat kompleks. Artinya, kurikulum berdasarkan
kompetensi bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman,
kecakapan, nilai, sikap, dan minat siswa agar mereka dapat melakukan sesuatu
dalam bentuk kemahiran disertai rasa tanggungjawab. Dengan demikian,
tujuan yang ingin dicapai dalam kompetensi ini bukan hanya sekedar
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pemahaman akan materi pelajaran, akan tetapi bagaimana pemahaman dan
penguasaan materi itu dapat mempengaruhi cara bertindak dan berperilaku
dalam kehidupan sehari-hari. Dari uraian di atas maka aspek kompetensi
pedagogik guru perlu dimiliki oleh seorang guru untuk melakukan
pembaharuan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya serta mampu untuk
mengembangkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan
menyenangkan.

c.

Komponen-komponen Kompetensi Pedagogik Guru
Menurut Suyanto dan Asep Jihad (2013:41-42) kompetensi pedagogik

yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap siswa,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya. Secara rinci, tiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator
esensial sebagai berikut:
1) Memahami siswa secara mendalam, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip
kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal siswa.
2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan
untuk kepentingan pembelajaran.
3) Melaksanakan pembelajaran, dengan menata latar pembelajaran dan
melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
4) Merancang

dan

melaksanakan

evaluasi

pembelajaran,

dengan

melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan
dengan berbagai metode.
5) Mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya,
dengan memfasilitasi siswa untuk pengembangan berbagai potensi
akademik dan potensi nonakademik.
Sedangkan

menurut

Suprihatiningrum

(2013:101-103)

dalam

bukunya guru profesional menyatakan bahwa komponen kompetensi
pedagogik meliputi hal-hal sebagai berikut:
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1) Pemahaman

wawasan

atau

landasan

kependidikan

(kemampuan

mengelola pembelajaran).
2) Pemahaman terhadap siswa, terdapat empat hal yang harus dipahami guru
dari siswa, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan
perkembangan kognitif.
3) Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu
identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan
program pembelajaran.
4) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Umumnya
pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu pre-tes, proses, dan
post-test.
5) Pemanfaatan

teknologi

pembelajaran

untuk

memudahkan

atau

mengefektifkan kegiatan pembelajaran.
6) Evaluasi hasil belajar untuk mengetahui perubahan perilaku dan
pembentukan kompetensi siswa.
7) Pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimiliki oleh setiap siswa.
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru yang
kompeten adalah seorang guru yang mampu mengelola pembelajaran. Guru
yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik akan mampu untuk memahami
apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh siswa dalam proses pembelajaran
tersebut.

d. Indikator Kompetensi Pedagogik Guru
Adapun indikator kompetensi pedagogik guru berdasarkan Sistem
Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3a, sebagai berikut:
1) memahami wawasan atau landasan pendidikan
2) memahami peserta didik
3) mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran
4) merancang pembelajaran
5) melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan
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6) memanfaatkan teknologi pembelajaran
7) mengevaluasi pembelajaran
8) mengembangkan peserta didik dalam mengaktualisasi potensinya.
Dalam penelitian ini untuk menilai lebih lanjut dari indikator tersebut
di atas maka dikembangan menjadi beberapa indikator, yang mengutip dari
Dermawati, (2013:10-11) maka indikator dalam penelitian ini sebagai berikut:
1) Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan
kurikulum/silabus dan memperhatikan katakteristik peserta didik.
2) Guru menyusun bahan ajar secara runut, logis, konstektual dan mutakhir.
3) Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif.
4) Guru memilih sumber belajar/media pembelajaran sesuai dengan materi dan
strategi pembelajaran.
5) Guru memulai pembelajaran dengan efektif.
6) Guru menguasai materi pembelajaran.
7) Guru menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran yang efektif.
8) Guru memanfaatkan sumber belajar/media dalam pembelajaran.
9) Guru memicu atau memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran.
10) Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran.
11) Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif.
12) Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan
belajar peserta didik.
13) Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk memantau
kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai kompetensi
tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP.
14) Guru memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan
balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan
rancangan pembelajaran selanjutnya.
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2.

Tinjauan tentang Oganizational Citizenship Behavior (OCB)
a.

Pengertian Oganizational Citizenship Behavior (OCB)
Menurut Organ dalam Djati (2009:22), oganizational citizenship

behavior (ocb) merupakan perilaku individu yang bebas, yang tidak secara
langsung atau eksplisit diakui oleh sistem pemberian penghargaan dan dalam
mempromosikan fungsi efektif organisasi. Dengan kata lain, oganizational
citizenship behavior (ocb) adalah perilaku karyawan yang melebihi peran yang
diwajibkan, yang tidak secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem reward
formal. Merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban
kerja formal seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi
tersebut secara efektif.
Aldag & Resckhe dalam Siregar (2010: 9) oganizational citizenship
behavior (ocb) merupakan kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di
tempat kerja dan reward oleh perolehan kinerja tugas. Oganizational
citizenship behavior (ocb) ini melibatkan beberapa perilaku meliputi perilaku
menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh
terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilakuperilaku ini menggambarkan "nilai tambah karyawan" yang merupakan salah
satu bentuk perilaku pro sosial, yaitu perilaku sosial yang positif, konstruktif
dan bermakna membantu. Melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas yang ada
dalam job description ini disebut sebagai in-role behavior. Sudah seharusnya
bila organisasi mengukur kinerja karyawan tidak hanya sebatas tugas-tugas
yang terdapat dalam deskripsi kerjanya saja. Bagaimanapun diperlukan peran
ekstra demi terselesaikannya tugas-tugas itu. Kontribusi pekerja di atas dan
lebih dari deskripsi kerja formal inilah yang disebut dengan oganizational
citizenship behavior (ocb.
Usmara, (2012) menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara
perilaku in-role dengan perilaku extra-role adalah pada reward. Pada in-role
biasanya dihubungkan dengan reward dan sanksi (hukuman), sedangkan pada
extra-role biasanya terbebas dari reward, dan perilaku yang dilakukan oleh
individu tidak diorganisir dalam reward yang akan mereka terima. Tidak ada
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insentif tambahan yang diberikan ketika individu berperilaku extra-role. Dapat
dikatakan bahwa dibandingkan dengan perilaku in-role yang dihubungkan
dengan penghargaan ekstrinsik atau penghargaan moneter, maka perilaku
extra-role lebih dihubungkan dengan penghargaan intrinsik. Perilaku ini
muncul sebagai karena perasaan sebagai “anggota” organisasi merasa puas
apabila dapat melakukan “sesuatu yang lebih” kepada organisasi.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa oganizational
citizenship behavior (ocb) adalah suatu kontribusi dari pegawai terhadap
organisasi yang melebihi job description yang harus dikerjakan oleh pegawai
tersebut tanpa memikirkan upah yang akan diterima oleh pegawai tersebut
melainkan penghargaan dari dalam diri sendiri yang berupa rasa puas dan
bangga karena telah melakukan suatu yang lebih kepada organisasi.

b. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

Organizational

Citizenship

Behavior
Sebelum karyawan melakukan suatu perilaku, tentunya ada penyebab
mengapa mereka rela melakukan hal tersebut. Demikian pula perilaku yang
dikatagorikan oganizational citizenship behavior (ocb) juga dipengaruhi
beberapa faktor. Vannecia, dkk (2013) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi oganizational citizenship behavior (ocb) adalah:
1) Budaya organisasi
2) Iklim organisasi
3) Kepribadian
4) Suasana hati
5) Persepsi terhadap dukungan organisasional
6) Kualitas interaksi
Sukmawati, dkk (2013) menambahkan dalam penelitiannya bahwa
komitmen organisasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja juga berpengaruh
positif terhadap perilaku oganizational citizenship behavior (ocb).
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c.

Indikator Organizational Citizenship Behavior
Seperti termuat dalam Greenberg and Baron (2003) ada lima dimensi

dari OCB yaitu:
1) Altruism/Helping
Merupakan suatu hal yang terjadi ketika seorang karyawan memberikan
pertolongan kepadan karyawan lain untuk menyelesaikan tugas atau
pekerjaannya dalam keadaan tertentu atau tidak seperti biasanya, misalnya
ketika seorang karyawan baru saja sembuh dari sakitnya.
2) Conscientiousness
Mengacu pada seorang karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas yang
diberikan (dalam hal keperilakuan) dilakukan dengan cara melebihi atau
di atas apa yang telah disyaratkan oleh organisasi/perusahaan.
3) Sportmanship
Merupakan suatu sikap yang lebih menekankan pada aspek - aspek positif
organisasi daripada aspek negatif. Memberikan rasa toleransi terhadap
gangguan gangguan pada pekerjaan, yaitu ketika seorang karyawan
memikul pekerjaan yang tidak mengenakkan tanpa harus mengemukakan
keluhan atau komplain.
4) Courtesy
Merupakan

perilaku-perilaku baik,

misalnya

perilaku membantu

seseorang mencegah terjadinya suatu permasalahan atau membuat
langkah-langkah untuk meredakan atau mengurangi berkembangnya suatu
masalah. Kebaikan (courtesy) menunjuk pada tindakan pengajaran kepada
orang lain sebelum melakukan tindakan atau membuat keputusan yang
berkaitan dengan pekerjaannya.
5) Civic Virtue
Merupakan tindakan yang dilakukan untuk ikut serta mendukung fungsi
fungsi administrasiorganisasi. Perilaku-perilaku yang dapat dijelaskan
sebagai

partisipasi

aktif

karyawan

dalam

hubungan-hubungan

keorganisasian, misalnya menghadiri rapat, menjawab surat-surat, dan
selalu mengikuti isu -isu terbaru yang menyangkut organisasi.
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Selain pendapat dari Greenberg and Baron ada pendapat dari
Podsakoff et al. dalam Hastaningsih (2007: 13) yang menyatakan bahwa
indikator-indikator dari oganizational citizenship behavior (ocb) adalah:
1) Helping behaviour
2) Sportsmanship
3) Individual initiative
4) Civic virtue
5) Organizational commitment
6) Complacence
7) Personal development
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka indikator oganizational
citizenship behavior (ocb) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Altruism/Helping yaitu perilaku yang suka membantu kepada orang lain
atau rekan kerja.
2) Sportmanship yaitu bersifat sportif, jujur dan tanggungjawab.
3) Courtesy yaitu besifat baik dengan mengurangi atau meredam adanya
permasalahan dalam organisasi.
4) Individual initiative yaitu selalu memiliki inisiatif untuk mampu
menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan memberikan hasil yang
melebihi dari apa yang disyaratkan oleh organisasi.
5) Civic virtue seorang anggota organisasi yang baik, taat kepada ketentuan
dan peraturan yang berlaku.

3.

Tinjauan tentang Budaya Sekolah
a.

Pengertian Budaya Sekolah
Pengertian Budaya Organisasi Pengertian dan gambaran yang jelas

mengenai konsep budaya organisasi, dalam hal ini akan dikemukakan beberapa
definisi pengaruh dari beberapa ahli. Menurut Alisyahbana dalam Supartono,
(2004:31) budaya merupakan manifestasi dari cara berfikir, sehingga
menurutnya pola kebudayaan itu sangat luas sebab semua tingkah laku dan
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perbuatan, mencakup di dalamnya perasaan karena perasaan juga merupakan
maksud dari pikiran.
Menurut Graham dalam Siswadi (2012:71) budaya organisasi adalah
norma, keyakinan, sikap dan filosofi organisasi. Kebudayaan adalah suatu
sistem nilai, keyakinan dan norma-norma yang unik yang dimiliki secara
bersama oleh anggota suatu organisasi.
Kebudayaan juga menjadi suatu penyebab penting bagi keefektifan
organisasi itu sendiri. Selain pengertian diatas Robbins dalam Sembiring,
(2012:41) selanjutnya, memberikan pengertian budaya organisasi bahwa
mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang
membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan
nilai-nilai organisasi yang dijiwai oleh seluruh anggotanya dalam melakukan
pekerjaan sebagai cara yang tepat untuk memahai, memikirkan dan merasakan
terhadap masalah-masalah terkait, sehingga akan menjadi sebuah nilai atau
aturan dalam organisasi tersebut. Dalam penelitian ini lebih lanjut akan
membahas terkait dengan budaya organisasi yang ada di sekolah dimana
budaya tersebut lebih dikenal dengan budaya sekolah.
Moerdiyanto (2012:3) mendefinisikan budaya sekolah (school
culture) sebagai keyakinan dan nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat
kuat kebersamaan sebagai warga suatu masyarakat. Menurut definisi ini, suatu
sekolah dapat memiliki sejumlah kultur dengan satu kultur dominan dan
sejumlah kultur lainnya sebagai subordinasi. Sejumlah keyakinan dan nilai
disepakati secara luas di sekolah dan sejumlah kelompok memiliki kesepakatan
terbatas tentang keyakinan dan nilai-nilai tertentu. Jika kultur subordinasi tidak
sesuai atau bertentangan dengan kultur dominan, maka akan menghambat
upaya pengembangan untuk menjadi sekolah bermutu.
Short dan Greer dalam Zuchdi (2011: 133) menjelaskan budaya
sekolah sebagai keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan di dalam sekolah
yang dapat dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan dan guru-guru
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di sekolah. Deal & Peterson (Ariefa Efianingrum, 2013: 22) mendefinisikan
kultur sekolah:
“School culture is the set of norms, values and beliefs, rituals and
ceremonies, symbols and stories that make up the persona of the school.
These unwritten expectation build up over time as teachers,
administrators, parents, and students work together, solve problems, deal
with challenges and, at times, cope with failures”.
Budaya sekolah merupakan himpunan norma-norma, nilai-nilai dan
keyakinan, ritual dan upacara, simbol dan cerita yang membentuk persona
sekolah. Di sini tertulis harapan untuk membangun dari waktu ke waktu
sebagai guru, administrator, orang tua, dan siswa bekerja sama, memecahkan
masalah, menghadapi tantangan dan mengatasi kegagalan. Dari beberapa
definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kultur sekolah memiliki nilainilai, keyakinan, dan norma yang mengarah pada bagaimana mereka
berperilaku. Membangun suatu kultur sekolah yang berdasarkan pada nilainilai untuk menciptakan kultur yang baik.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya sekolah
Hanum (2013: 201-202) menjelaskan bahwa budaya sekolah (school
culture) dapat memperbaiki mutu sekolah, kinerja di sekolah dan mutu
kehidupan yang diharapkan memiliki ciri sehat, dinamis atau aktif, positif, dan
profesional. Sekolah perlu memperkecil ciri tanpa kultur, anarkhis, negatif,
beracun, bias dan dominatif. Kultur sekolah sehat memberikan peluang sekolah
dan warga sekolah berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, energik,
penuh vitalitas, memiliki semangat tinggi, dan akan mampu terus berkembang.
Oleh karena itu, kultur sekolah ini perlu dikembangkan.
Kultur yang kokoh atau kuat memberikan indikasi bahwa telah
memasuki ketiga tingkatan kehidupan yaitu terpendam dalam asumsi dasar,
termuat dalam nilai dan keyakinan dan terpateri dalam tindakan dan berbagai
artifak lainnya. Budaya sekolah harus terus menerus dikembangkan dan
diwariskan dari siswa ke siswa berikutnya dan dari kelompok satu ke kelompok
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lainnya. Budaya sekolah yang kuat berhasil membangun konsessus luas
terhadap masalah-masalah yang luas pula. Kultur yang kokoh memiliki
kekuatan dan menjadi modal dalam mengadakan perubahan perbaikan.
Menurut Munandar (2001:264), budaya organisasi dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu:
1) Pengaruh umum dari luar yang luas mencakup faktor-faktor yang dapat
dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan organisasi.
2) Pengaruh diri nilai-nilai yang ada di masyarakat keyakinan-keyakinan dan
nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas misalnya kesopansantunan
dan kebersihan.
3) Faktor-faktor yang spesifik dari organisasi-organisasi selalu berinteraks
dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik maslah eksternal maupun
internal organisasi akan mendapatkan penyelesaian-penyelesaian yang
berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan
dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi.
Sekolah perlu menyadari secara serius keberadaan aneka kultur
dengan sifat yang ada, sehat-tidak sehat, kuat-lemah, positif-negatif, kacaustabil, dan konsekuensinya terhadap perbaikan sekolah. Nilai-nilai dan
keyakinan tidak akan hadir dalam waktu singkat. Mengingat pentingnya sistem
nilai yang diinginkan untuk perbaikan sekolah, maka langkah-langkah kegiatan
yang jelas perlu disusun untuk membentuk budaya sekolah. Hanum (2013)
mengemukakan bahwa ada beberapa langkah-langkah dalam membentuk
budaya sekolah yang positif sebagai berikut:
1) Mengamati dan membaca budaya sekolah yang ada, melacak historinya
dan masalah apa saja yang timbul oleh keberadaan budaya sekolah.
2) Mengembangkan sistem assesmen budaya sekolah sejalan dengan tujuan
perbaikan sekolah yang diinginkan.
3) Melakukan kegiatan assesmen sekolah guna mendiagnosis permasalahan
yang ada dan tindakan kultural yang dapat dilakukan.
4) Mengembangkan visi strategis dan misi perbaikan sekolah.
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5) Melakukan redefinisi aneka peranan kepemimpinan kepala sekolah, guru,
siswa, orang tua, dan aneka stekeholders.
6) Mewaspadai perilaku yang lama negatif, nilai-nilai yang bersifat racun,
dan koalisi mereka.
7) Merancang pola pengembangan budaya sekolah dan membangun praktikpraktik baru dan artifak baru dikaitkan secara sadar dengan nilai-nilai lama
yang relevan dan nilai-nilai baru yang diharapkan tumbuh, dan
8) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara dinamika terhadap
perkembangan kultur sekolah dan dampaknya.

c.

Indikator budaya sekolah
Budaya organisasi merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks.

Untuk itu, di dalam pengukuran budaya organisasi diperlukan indikator yang
merupakan karakteristik dasar budaya organisasi sebagai wujud nyata
keberadaanya. Berikut adalah indikator budaya sekolah yang dikemukakan
oleh Ajat, Sudrajat (2011):
1) Kultur Akademik hal ini berkaitan dengan hasil belajar, mutu pendidikan
dan sarana prasarana.
2) Kultur Sosial Budaya hal ini berkaitan dengan sopan santun, saling
menghormati, dan ketaatan pada tuhan YME.
3) Kultur Demokratis hal ini berkaitan dengan kebebasan berpendapat,
kesamaan hak dan kewajiban, menghormati keputusan bersama.

4.

Tinjauan tentang Komitmen Guru
a.

Pengertian Komitmen Guru
Istilah komitmen memiliki berbagai macam definisi maupun cara

pengukuran. Greenberg (2011: 231) mengemukakan bahwa, “commitment is
the extent to which an individual identifies and is involved with his or her
organization and/or is unwilling to leave it.” Dalam hal ini komitmen
menggambarkan seberapa jauh seseorang mengidentifikasikan dan melibatkan
diri pada organisasinya dan keinginan untuk tetap tinggal di organisasi itu.
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Senada dengan definisi tersebut, Colquitt, Lepine & Wesson (2015:
83) mengemukakan bahwa, “commitment is the desire on the part of an
employee to remain a member of the organization.” Definisi ini menunjukkan
bahwa komitmen merupakan keinginan pada seseorang (anggota) untuk tetap
menjadi bagian dari organisasi. Keinginan tersebut berarti bahwa adanya
kesediaan dari seseorang untuk melakukan apapun bagi organisasinya. Senada
dengan hal ini Kreitner & Kinicki (2013: 163) mengatakan, “commitment is an
agreement to do something for yourself, another individual, group, or
organization.” Hal ini berarti bahwa komitmen merupakan kesepakatan dalam
diri seseorang melakukan sesuatu baik untuk diri sendiri, orang lain, kelompok,
ataupun organisasi.
Berdasarkan beberapa definisi di atas terdapat beberapa hal yang
memaknai suatu komitmen yaitu kesadaran, keinginan, dan kesepakatan dalam
diri seseorang untuk berusaha dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk
keterikatan dirinya dalam organisasi dan mempertahankan keanggotaan di
dalam organisasi. Komitmen merupakan orientasi hubungan antara seseorang
dan organisasinya. Orientasi hubungan tersebut mengakibatkan seseorang
(anggota organisasi) atas kehendak sendiri bersedia memberikan sesuatu, dan
sesuatu yang diberikan itu menggambarkan dukungannya bagi pencapaian
tujuan organisasi. Guru merupakan seseorang yang harus berdedikasi pada
bidang pendidikan. Dalam lingkup yang lebih kecil dedikasi seorang guru yaitu
pada organisasi sekolah tempat ia bekerja. Sehingga jika dikaitkan dengan
kesimpulan dari beberapa definisi di atas komitmen guru adalah suatu
keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban baik terhadap profesi maupun
sekolah tempat ia mengajar. Artinya seorang guru yang memiliki komitmen
terhadap organisasi sekolah akan selalu bersungguh-sungguh melaksanakan
peran dan tanggung jawabnya sebagai bentuk keterikatan dan dukungan bagi
pencapaian tujuan organisasi.
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b. Model-Model Komitmen
Allen & Meyer (Kreitner & Kinicki, 2013: 164), mengemukakan tiga
model komitmen yaitu affective commitment, continuance commitment, and
normative commitment:
“Affective commitment refers to the employee`s emotional attachment to,
identification with, and involvement in the organization. Employees with
a strong affective commitment continue employment with an organization
because they want to do so. Continuance commitment refers to an
awareness of the cost associated with leaving the organization. Employees
whose primary link to the organization is based on continuance
commitment remain because they need to do so. Finally, normative
commitment reflects a feeling of obligation to continue employment.
Employees with a high level of normative commitment feel that they ouhgt
to remain with the organization.”
Model-model komitmen yang dikemukakan oleh Allen & Meyer
tersebut menggambarkan komponen yang berpengaruh terhadap suatu
komitmen. Affective commitment, yaitu berkaitan dengan adanya keinginan
untuk terikat pada organisasi, dalam hal ini individu menetap pada suatu
organisasi karena keinginan sendiri, kunci dan komitmen ini adalah keinginan
(want to). Continuance commitment, adalah suatu komitmen yang didasarkan
akan kebutuhan rasional. Komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi,
dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada
suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan
(need to). Normative commitment, merupakan suatu komitmen yang
didasarkan pada norma yang ada dalam diri seseorang, berisi keyakinan
individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Seseorang merasa harus
bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk
bertahan dalam organisasi (ought to).
Jika konsep yang dikemukaan Allen & Meyer di atas dikaitkan dengan
guru maka komitmen afektif pada guru akan menjawab seberapa tinggi taraf
keterikatan guru secara psikologis terhadap sekolah atau seberapa besar
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keinginan guru untuk memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah
(keinginan). Komitmen kontinuitas mengenai seberapa banyak guru menerima
manfaat dari keterlibatannya dalam sekolah. Sedangkan komitmen normatif
mengarah pada kesadaran atau kesetiaan guru terhadap sekolah yang
ditunjukkan dengan perasaan untuk terlibat secara aktif dalam tugas tugas
organisasional.
c.

Indikator Komitmen Guru
Seorang guru yang memiliki komitmen adalah guru yang memiliki

kesadaran dan kesiapan bekerja dengan sungguh-sungguh penuh keikhlasan,
serta keinginan yang kuat untuk berada dalam organisasi sekolah dalam arti
mendukung pencapaian tujuan organisasi. Semua indikator komitmen tersebut
dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan kewajiban guru di sekolah.
Sebagaimana, Mulyasa (2013:168) mengemukakan,
“dalam melaksanakan tugas, guru tidak hanya mengajarkan materi
kepada peserta didik, tetapi juga meneliti peserta didik yang diajarnya,
baik dari segi pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun kesuitan dalam
pembelajaran.”
Guru yang memiliki komitmen senantiasa meluangkan waktu untuk
memahami dan mempersiapkan metode dan media pembelajaran demi
terlaksananya pembelajaran yang efektif. Guru yang kurang memiliki
komitmen terkadang memiliki perasaan malas untuk melaksanakan
pembelajaran, karena peserta didiknya mempunyai daya serap yang rendah,
sehingga menganggap bagaimanapun model pembelajaran yang ia terapkan
tetap saja akan mendapatkan hasil yang sama.
Dari beberapa tugas utama guru dalam mengajar tampak bahwa guru
memang dituntut untuk menyediakan banyak waktu dan tenaga untuk
terciptanya pengajaran yang bermutu. Namun hal ini tidak akan menjadi suatu
beban bagi guru yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya.
Sebagaimana pendapat Bafadal (2013: 82) mengenai ciri-ciri guru
yang memiliki komitmen yaitu,
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“(1) Memiliki perhatian tinggi terhadap murid-murid (2) Menyediakan
waktu dan tenaga untuk mengembangkan kerja, (3) Perhatian utama
adalah bekerja sebanyak mungkin bagi kepentingan orang lain.”
Terkait dengan ketiga tugas atau kewajiban guru di atas, diharapkan
guru yang memiliki komitmen menyadari bahwa merencanakan pembelajaran,
pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi adalah sebuah komponen yang saling
berkaitan, jika salah satu komponen terganggu maka akan mengganggu
pencapaian tujuan pembelajaran. Selain mengenai komitmen guru dalam
mengajar, seorang guru yang memiliki ketertarikan terhadap pekerjaan
mempunyai keinginan untuk selalu mengembangkan kinerjanya.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas indikator variabel komitmen
guru dalam penelitian ini, didapat dari konsep Allen & Meyer (Kreitner &
Kinicki, 2013: 164) maka indikator komitmen guru mengacu pada:
1) Affective commitment terkait dengan keinginan dari dalam diri guru untuk
terus mengajar dan bertahan di sekolah.
2) Continuance commitment terkait dengan secara rasional untuk bersedia
berkorban demi bertahan menjadi seorang guru.
3) Normative commitment terkait dengan norma dalam diri seorang guru yang
meyakini bahwa menjadi guru merupakan suatu keharusan dan tanggung
jawab.

B. Kerangka Berpikir
Skema kerangka berpikir diperlukan untuk mempermudah pemahaman
dan penganalisaan masalah yang menggambarkan pengaruh variabel eksogen,
variabel endogen, dan variabel mediasi yang akan digunakan. Dalam penelitian ini
peneliti mengambil variabel budaya sekolah yang merupakan sekumpulan asumsi
penting berupa keyakinan kultur yang mengandung pola eksplisit maupun implisit,
pandangan hidup hasil karya pengalaman dan tradisi yang terus tumbuh sehingga
mengakar dalam kehidupan yang memberikan pengaruh dalam sikap serta perilaku
seluruh warga sekolah. Budaya sekolah akan mempengaruhi hasil dari kinerja guru
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yang dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kompetensi pedagogik guru.
Komitmen guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi
pedagogik guru dari internal guru untuk memberikan sumbangsih yang terbaik.
Selanjutnya budaya dan komitmen akan mendorong perilaku ekstra role yaitu
memberikan peran yang lebih dari apa yang terdapat dalam job description atau
yang disebut perilaku organizational citizenship behavior (ocb). Hal-hal tersebut
bersinergi dalam mempengarui kompetensi pedagogik guru dengan alur sebagai
berikut:
1.

Pengaruh budaya sekolah terhadap kompetensi pedagogik guru

2.

Pengaruh komitmen guru terhadap kompetensi pedagogik guru

3.

Pengaruh organizational citizenship behavior (ocb) terhadap kompetensi
pedagogik guru

4.

Pengaruh budaya sekolah terhadap organizational citizenship behavior (ocb)

5.

Pengaruh komitmen guru terhadap organizational citizenship behavior (ocb)

6.

Pengaruh budaya sekolah terhadap kompetensi pedagogik guru melalui
mediasi organizational citizenship behavior (ocb)

7.

Pengaruh komitmen guru terhadap kompetensi pedagogik guru melalui
mediasi organizational citizenship behavior (ocb)

Bagan 2.1 Skema Kerangka Berpikir
Budaya Organisasi
(X1)
Organizational
Citizenship
Behavior

Komitmen Guru

(X1)

Kompetensi
Pedagogik Guru
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C. Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,
dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan.
Dikatakan sementara karena jawaban berdasarkan pada teori yang relevan, belum
berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data
dilapangan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap
rumusan masalah penelitian, belum sebagai jawaban empiris.
Hipotetsis pada permasalahan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:
1.

H1: Ada pengaruh langsung budaya sekolah (X1) terhadap kompetensi
pedagogik guru (Y).

2.

H2: Ada pengaruh langsung komitmen guru (X2) terhadap kompetensi
pedagogik guru (Y).

3.

H3: Ada pengaruh langsung organizational citizenship behavior (Z) terhadap
kompetensi pedagogik guru (Y).

4.

H4: Ada pengaruh langsung budaya sekolah (X1) terhadap organizational
citizenship behavior (Z).

5.

H5: Ada pengaruh langsung komiutmen guru (X2) terhadap organizational
citizenship behavior (Z).

6.

H6: Ada pengaruh tidak langsung budaya sekolah (X1) terhadap kompetensi
pedagogik guru (Y) melalui organizational citizenship behavior (Z).

7.

H7: Ada pengaruh tidak langsung komitmen guru (X2) terhadap kompetensi
pedagogik guru (Y) melalui organizational citizenship behavior (Z).

Keterangan:
H0 = 0 Hipotesis Nol (Tidak terdapat pengaruh)
Hi > 0 Hipotesis Alternatif (Terdapat pengaruh)
Berdasarkan hipotesis di atas, peneliti memiliki dugaan sementara bahwa
terdapat pengaruh lansung budaya sekolah, komitmen guru dan organizational
citizenship behavior terhadap kompetensi pedagogik guru. Terdapat pengaruh tidak
langsung budaya sekolah terhadap kompetensi pedagogik guru melalui
organizational citizenship behavior dan pengaruh tidak langsung komitmen guru
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terhadap kompetensi pedagogik guru melalui organizational citizenship behavior.
Untuk membuktikannya, maka akan dibuktikan melalui hasil penelitian yang
dilakukan pada lembaga yang sudah ditentukan.

