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BAB I 

PENGANTAR 

 

A. LATAR BELAKANG  

Mutu pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan 

sebuah bangsa.  Berbicara mengenai kualitas pendidikan pastilah 

melibatkan peran „pendidik‟, baik guru maupun dosen. Pendidik 

yang dimaksud adalah pendidik profesional yang berfungsi 

meningkatkan mutu pendidikan nasional  (sumber: Pasal 4 UU RI 

No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen). Upaya memaksimalkan 

fungsi guru untuk meningkatan mutu pendidikan bukan hal yang 

mudah. Hal paling dasar dimulai dari perhatian terhadap SDM guru 

itu sendiri. Berkaitan dengan SDM guru, Indonesia memiliki prinsip 

profesionalitas untuk profesi guru yang tertulis di dalam Pasal 7 UU 

RI No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu memiliki bakat, 

minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak 

mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas.  

Prinsip profesionalitas di atas jelas menegaskan bahwa selain 

memiliki kompetensi ilmu, seorang guru harus memiliki „komitmen‟ 

untuk memajukan mutu pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh 

Chan (Sumber: web 1) bahwa kualitas seorang guru tidak hanya 

dilihat dari sisi ilmu dan skill yang dimiliki, tetapi juga dilihat dari 

seberapa antusias serta seberapa besar komitmen guru untuk 

menekuni karier sebagai seorang guru. Selain itu, Weick dan 

McDaniel (dalam Somech & Bogler, 2002) menegaskan bahwa 

pekerjaan sebagai seorang „guru‟ mensyaratkan „komitmen‟ yang 

tinggi melebihi hasrat untuk mendapat uang/materi, serta 

mensyaratkan adopsi nilai-nilai spesifik yang berkaitan dengan 

pekerjaan tersebut. 
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Penjelasan di atas menegaskan bahwa „komitmen‟ merupakan 

salah satu aspek yang dituntut dalam profesi guru. Secara teoritis, 

komitmen guru terhadap karier (Komitmen Karier guru) merupakan 

motivasi guru untuk melakukan segala aktifitas yang selaras dengan 

nilai-nilai/tuntutan profesi guru (Carson & Bedeian, 1994). 

Sedangkan Blau (1989) berpendapat bahwa Komitmen Karier 

merupakan sikap yang terarah pada satu pekerjaan (termasuk profesi) 

yang telah dipilih.  

Apa peran/pentingnya „komitmen‟ guru terhadap karier ? 

Mengacu pada pendapat Carson dan Bedeian (1994) serta Blau 

(1989) di atas, maka guru yang memiliki komitmen terhadap karier 

diasumsikan berpikir fokus kepada satu profesi (guru) yang saat ini 

sedang dijalani, serta membuat keputusan untuk berperilaku yang 

mengarah kepada perkembangan karier dalam profesi tersebut. Hal 

ini jelas akan membentuk figur guru yang mampu bertahan 

menghadapi tantangan dan mampu meningkatkan kualitas diri 

mengikuti tuntutan profesi. Pada akhirnya, guru yang memiliki 

Komitmen Karier tinggi dimungkinkan mengalami pertumbuhan 

intelektual dan skill sesuai bidang tugas, sehingga didikan dan ilmu 

yang diberikan kepada siswa berkualitas dan selalu update. 

Selain berpengaruh positif terhadap siswa, guru yang 

memiliki hasrat untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan skill 

(memiliki Komitmen Karier tinggi), dimungkinkan berpengaruh 

terhadap kualitas, daya saing, dan eksistensi sekolah. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Kepala SMA Theresiana Salatiga dalam surat 

kabar Suara Merdeka edisi 4 Desember 2008 bahwa sekolah selalu 

mendukung para guru untuk terus mengembangkan ilmu dengan 

melanjutkan pendidikan karena tingkat pendidikan guru turut 

menentukan nama baik sekolah dan menentukan nasib sekolah dalam 

persaingan dengan sekolah-sekolah yang lain.   

Penjelasan mengenai peran Komitmen Karier guru seperti di 

atas juga diperkuat dengan adanya dampak negatif yang ditemukan 
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bila seorang guru tidak memiliki Komitmen Karier. Guru yang tidak 

memiliki Komitmen Karier cenderung berpikir dan berperilaku 

ganda dalam hal profesi, seperti: berpikir untuk alih profesi, 

bertindak curang/menghalalkan segala cara untuk m,eraih 

keuntungan sebesar-besarnya dalam bekerja, serta memiliki daya 

juang yang rendah saat menghadapi tantangan (Farisi, 2011; Sukadi, 

2007). 

Berdasarkan peran Komitmen Karier guru serta mengingat 

dampak negatif bila seorang guru tidak memilikin Komitmen Karier, 

maka penulis tertarik untuk meneliti Komitmen Karier guru di 

Salatiga, khususnya pada guru „SMA swasta binaan Disdikpora‟ kota 

Salatiga. Hal tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa guru SMA 

memiliki beban tanggungjawab profesi yang lebih besar 

dibandingkan dengan beban tanggungjawab profesi guru SMP 

maupun SD. Selain itu, tuntutan masyarakat mengenai 

tanggungjawab guru SMA lebih besar karena anggapan bahwa 

jenjang pendidikan SMA lebih sulit dibandingkan SMP dan SD. 

Oleh karena itu, pada jenjang SMA dibutuhkan guru yang benar-

benar berdedikasi dan memiliki Komitmen Karier yang tinggi.  

Selain itu, kondisi sekolah „swasta‟ berbeda dengan kondisi 

sekolah negeri. Sekolah swasta harus mandiri, dan di dalam 

kemandirian tersebut, sekolah swasta harus mampu berjuang untuk 

tetap bertahan dalam persaingan dengan sekolah negeri. Hal tersebut 

terbukti melalui realita yang baru-baru ini terjadi, bahwa sekolah-

sekolah swasta gencar melakukan promosi, meningkatkan kualitas 

guru dan sekolah supaya tidak kalah bersaing, tidak kehilangan siswa, 

dan tetap bertahan (Sumber: web 2). 

Lebih lanjut, penulis juga membatasi populasi yaitu guru 

SMA swasta „umum‟ di bawah „Disdikpora‟ kota Salatiga. Hal 

tersebut disebabkan kurikulum sekolah binaan Disdikpora (umum) 

dan Depag (keagamaan) memiliki sedikit perbedaan penekanan. 

Perbedaan penekanan nilai-nilai dan kurikulum dikhawatirkan dapat 
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menimbulkan perbedaan pada penghayatan guru terhadap nilai-nilai 

profesi yang merupakan salah satu komponen Komitmen Karier.  

Setelah memahami peran atau arti penting Komitmen Karier, 

penulis merasa perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang disinyalir 

mampu meningkatkan Komitmen Karier guru supaya hasil penelitian 

ini bermanfaat dalam penerapannya untuk meningkatkan kualitas 

guru, kualitas pendidikan, dan kualitas sekolah di SMA swasta 

binaan Disdikpora kota Salatiga. Identifikasi terhadap faktor-faktor 

tersebut sangat penting dilakukan karena mewujudkan Komitmen 

Karier guru tidak mudah dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh 

Sukadi (2007) bahwa bagi seorang guru, bertahan dan menekuni 

profesi guru bukan hal yang mudah mengingat profesi guru 

merupakan pekerjaan khusus (profesi) yang memiliki prinsip 

profesionalitas dan tanggung jawab moral yang tinggi untuk 

mendidik generasi penerus bangsa.  

 Sulitnya mewujudkan Komitmen Karier guru terlihat pada 

realita bahwa tidak sedikit guru yang tidak memiliki komitmen 

terhadap profesi. Farisi (2011) melalui penelitiannya tentang Fakta-

Fakta Penelitian Tentang Profesi Guru dan Pengembangan Profesi 

Guru mendapati beberapa fakta negatif tentang guru. Banyak di 

antara para guru yang keliru menyampaikan materi dan kurang 

mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Fakta 

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Sembiring (dalam Farisi, 

2011) yang cukup mengejutkan karena ternyata ketidakmampuan 

menulis karya ilmiah di kalangan guru mencapai 99,37%. 

Ketidakmampuan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas 

serta ketidakmampuan menulis karya ilmiah jelas bertentangan 

dengan idealnya seorang guru yang memiliki komitmen terhadap 

profesi, di mana salah satu cirinya adalah memiliki kebutuhan untuk 

terus meningkatkan kompetensi sebagai guru.  

Meskipun demikian, kesalahan semata-mata tidak dapat 

langsung dilimpahkan kepada guru. Dalam hal inilah diperlukan 
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kajian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap Komitmen Karier guru. Salah satu faktor yang disinyalir 

menghambat guru untuk berkomitmen penuh terhadap karier adalah 

masalah ekonomi, bahwa penghargaan terhadap profesi guru hanya 

sekadar pujian “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” sedangkan nasib guru 

terjebak dalam kemiskinan (Sukadi, 2007). Penghasilan yang minim 

mendesak guru untuk mencari tambahan penghasilan sehingga 

kurang waktu untuk membaca, menulis, meningkatkan diri, dan pada 

akhirnya menjalankan profesi secara tidak profesional (Farisi, 2011). 

Lebih lanjut, masalah ekonomi sebenarnya telah terjawab 

dengan adanya program sertifikasi untuk para guru. Namun, kembali 

lagi masih ditemukan kelemahan dalam program sertifikasi. 

Fenomena yang ada di sekolah-sekolah adalah guru-guru yang 

dipanggil untuk sertifikasi hanya mengejar komponen portofolio 

yang relatif mudah, seperti mengikuti seminar sebagai formalitas 

untuk mendapat sertifikat (Farisi, 2011). Seperti pernyataan Fasli 

Jalal dalam workshop Kepala Sekolah SMK se-kota Semarang 

bahwa sangat sedikit bapak Ibu guru peserta uji sertifikasi yang 

melampirkan komponen karya pengembangan profesi (Farisi, 2011). 

Hal ini jelas bertentangan dengan idealnya seorang guru yang 

memiliki Komitmen Karier. Oleh karena itu, faktor ekonomi 

bukanlah faktor tunggal dan bukan faktor utama yang selama ini 

diduga menghambat terbentuknya Komitmen Karier guru. 

Terdapat faktor-faktor lain (eksternal dan internal) yang dapat 

mempengaruhi Komitmen Karier guru. Faktor internal berasal dari 

dalam diri guru itu sendiri, yang dapat berupa minat terhadap profesi 

guru maupun karakteristik personal guru (usia, gender, status 

pernikahan, dan sebagainya). Sebagai salah satu faktor internal, 

Pembedayaan Psikologis (Psychological Empowerment) merupakan 

peningkatan motivasi intrinsik individu terhadap tugas/pekerjaannya 

(Speritzer, 1995). Guru dengan tingkat Pemberdayaan Psikologis 

yang tinggi mampu meredam rasa ketidakmampuan dan terhindar 
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dari hilangnya kendali atas dirinya sendiri dalam melakukan 

pekerjaan sebagai guru (Spreitzer, 2007). Kemampuan meredam rasa 

ketidakmampuan serta kuatnya kontrol diri tersebut memungkinkan 

guru untuk bertahan dan berperilaku sejalan dengan tuntutan profesi, 

dengan kata lain mencapai tingkat Komitmen Karier yang tinggi. 

Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Bogler 

dan Somech (2004) yang memberi bukti bahwa dari enam diemnsi 

Pemberdayaan Psikologis, tiga diantaranya (self-efficacy, 

professional growth, dan status) merupakan prediktor signifikan 

Komitmen Karier guru. Ketiga dimensi tersebut mampu menjelaskan 

40% dari seluruh varian yang mempengaruhi Komitmen Karier guru. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melalui penelitian ini 

bermaksud untuk menguji pengaruh Pemberdayaan Psikologis 

terhadap Komitmen Karier guru, dan sejalan dengan Bogler dan 

Somech (2004), penulis berpendapat bahwa semakin tinggi 

Pemberdayaan Psikologis maka semakin besar kemungkinan guru 

bertindak sesuai orientasi nilai-nilai/tuntutan profesi yang 

mencerminkan kuatnya Komitmen Karier guru. 

Meskipun demikian, tingginya Pemberdayaan Psikologis saja 

tidak dapat memastikan bahwa guru tersebut memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap profesi. Penulis berpendapat bahwa guru yang 

memiliki Pemberdayaan Psikologis yang tinggi memang memiliki 

dorongan dari dalam (internal), tetapi dorongan tersebut pada 

akhirnya membutuhkan penguatan dari luar supaya menjadi perilaku 

overt. Dalam hal inilah guru dengan tingkat Pemberdayaan 

Psikologis yang tinggi membutuhkan Dukungan Sosial Rekan Kerja 

supaya hasrat yang tinggi terhadap profesi mampu dikeluarkan 

dalam bentuk perilaku nyata yang selaras dengan nilai dan tuntutan 

profesi (Komitmen Karier). Greenglass et al. (dalam Lane, 2004) 

memberi penguatan bahwa dukungan dari rekan kerja merupakan 

dukungan yang lebih efektif karena pekerja memiliki komunikasi 

yang lebih intens dengan rekan kerja di tempat kerja.  
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Argumen mengenai pengaruh interaksi Pemberdayaan 

Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan Kerja terhadap Komitmen 

Karier di atas mengacu pada pendapat London (1983) yang 

menekankan bahwa individual characteristics (Pemberdayaan 

Psikologis) bila membentuk interaksi yang kongruen dengan 

situational characteristics (Dukungan Sosial Rekan Kerja), maka 

interaksi keduanya akan berpengaruh secara efektif terhadap career 

decision and behavior (Komitmen Karier). 

Pada akhirnya penjelasan mengenai Pemberdayaan 

Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan Kerja tersebut menghantar 

penulis untuk menguji pengaruh keduanya secara simultan terhadap 

Komitmen Karier guru. 

Sejalan dengan pernyataan di atas, ada hasil penelitian yang 

menjadi referensi penulis berkaitan dengan pengaruh Pemberdayaan 

Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan Kerja secara parsial terhadap 

Komitmen Karier. Hasil penelitian Bogler dan Somech (2004) dan 

Somech (2005) memberi bukti bahwa Pemberdayaan Psikologis 

merupakan prediktor  signifikan Komitmen Karier guru. Hasil 

penelitian Bogler dan Somech (2004) memberi bukti bahwa dari 

enam diemnsi Pemberdayaan Psikologis, tiga diantaranya (self-

efficacy, professional growth, dan status) merupakan prediktor 

signifikan Komitmen Karier guru. Ketiga dimensi tersebut mampu 

menjelaskan 40% dari seluruh varian yang mempengaruhi Komitmen 

Karier guru.  

Hasil penelitian di atas merupakan penelitian yang 

mendukung adanya pengaruh Pemberdayaan Psikologis terhadap 

Komitmen Karier. Bagaimana Pemberdayaan Psikologis mampu 

mempengaruhi Komitmen Karier guru? pada penelitian Bogler dan 

Somech (2004) hal tersebut terjadi melalui beberapa proses. Melalui 

self-efficacy, penulis berpendapat bahwa guru yang memiliki harapan 

tinggi terhadap diri sendiri untuk sukses di sekolah akan 

mengeluarkan fungsi-fungsi ekstra dari dalam dirinya. Pada akhirnya 
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guru tersebut merasa lebih berkomitmen terhadap sekolah dan 

profesinya sebagai guru. Hal ini berdasarkan pada teori Albert 

Bandura (Bogler & Somech, 2004) tentang outcome expectancy 

(individu memperkirakan bahwa suatu perilaku dapat menghasilkan 

outcome tertentu) dan efficacy expectancy (perilaku ke arah outcome 

yang diharapkan).  

Melalui status, guru yang merasa diperlakukan secara 

profesional, diakui, dan dihargai kompetensinya oleh kolega guru di 

sekolah, cenderung lebih berkontribusi terhadap sekolah. Kontribusi 

tersebut diekspresikan melalui besarnya komitmen terhadap karier 

dan sekolah (Bogler & Somech, 2004). Melalui professional growth, 

guru yang merasa bekerja dalam lingkungan kondusif yang 

menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan profesi akan merasa 

berkomitmen terhadap kariernya (Bogler & Somech, 2004). 

Berlawanan dengan hasil-hasil penelitian di atas, penelitian 

Bogler dan Somech (2002) menunjukkan bahwa tidak semua 

dimensi Pemberdayaan Psikologis bepengaruh terhadap Komitmen 

Karier guru. Dimensi participation in decision making (partisipasi 

dalam pengambilan keputusan) ditemukan „tidak‟ berpengaruh 

terhadap Komitmen Karier guru. Hal ini kemungkinan disebabkan 

partisipasi pengambilan keputusan di sekolah mencakup dua bentuk 

sekaligus, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan yang 

bersifat teknis (tentang siswa) dan partisipasi dalam pengambilan 

yang bersifat manajerial (tentang admisnistrasi dan operasional 

sekolah) (Somech, 2005). Dengan demikian, masih terdapat pro 

kontra mengenai pengaruh Pemberdayaan Psikologis terhadap 

Komitmen Karier. 

Berkaitan dengan Dukungan Sosial Rekan Kerja, terdapat 

penelitian yang mendukung maupun menolak adanya pengaruh 

signifikan Dukungan Sosial Rekan Kerja terhadap Komitmen Karier. 

Hasil penelitian Singh dan Billingsley (1998) dan Berry (2012) 

mengindikasikan adanya pengaruh positif signifikan Dukungan 
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Sosial Rekan Kerja terhadap Komitmen Karier. Pengaruh positif 

tersebut terjadi karena pada saat guru saling berbagi nilai, saling 

membantu dalam mengembangkan profesi, dan saling membantu 

dalam menyelesaikan masalah, maka akan tercipta kepuasan dalam 

diri guru. Selain merasakan kepuasan, guru juga merasakan emosi-

emosi positif. Kondisi psikologis tersebut membawa guru 

berkomitmen terhadap kariernya (Singh & Billingsley, 1998). 

Selain itu, Dukungan Sosial Rekan Kerja berpengaruh 

terhadap Komitmen Karier karena isolasi dari kolega terbukti 

merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab guru 

meninggalkan profesinya. Tindakan guru untuk meninggalkan 

profesinya merupakan salah satu indikator rendahnya Komitmen 

Karier guru (Coladarci, 1992). Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa Dukungan Sosial Rekan Kerja berpengaruh terhadap 

Komitmen Karier guru.   

Berlawanan dengan hasil-hasil penelitian di atas, terdapat 

hasil penelitian yang menolak adanya pengaruh Dukungan Sosial 

Rekan Kerja terhadap Komitmen Karier. Hasil penelitian Hasan dan 

Subhani (2011) membuktikan bahwa dukungan dalam bentuk 

motivasi dari rekan kerja tidak berpengaruh terhadap komitmen kerja. 

Hal tersebut disebabkan dukungan berupa motivasi dari rekan kerja 

hanya mampu mendorong/meningkatkan moral pekerja pada waktu 

yang relatif singkat, tapi setelah itu pekerja mulai kehilangan lagi 

minat/ketertarikannya terhadap pekerjaannya. Hal tersebut pada 

akhirnya menjauhkan pekerja dari komitmen terhadap 

pekerjaan/profesinya (Hasan & Subhani, 2011). 

Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian Baggerly dan 

Osborn (2006) membuktikan bahwa dukungan dari rekan kerja 

bukan merupakan prediktor  signifikan Komitmen Karier pada 

profesi konselor sekolah. Selain itu, studi kualitatif yang dilakukan 

oleh Puspitasari dan Asyanti (2011) menunjukkan bahwa faktor 

eksternal yang lebih berpengaruh terhadap Komitmen Profesional 
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adalah dukungan keluarga, bukan dukungan rekan kerja. Melalui 

penjelasan tentang hasil penelitian yang mendukung dan menolak, 

jelas terlihat bahwa masih terdapat pro kontra mengenai pengaruh 

Dukungan Sosial Rekan Kerja tehadap Komitmen Karier. 

Serangkaian penjelasan mengenai hasil-hasil penelitian di 

atas menunjukkan ada tidaknya pengaruh Pemberdayaan Psikologis 

dan Dukungan sosial Rekan Kerja terhadap Komitmen Karier, tetapi 

masih secara ‟parsial‟. Oleh karena itu, penulis melalui penelitian ini 

mencoba untuk menguji pengaruh Pemberdayaan Psikologis dan 

Dukungan Sosial Rekan Kerja secara simultan terhadap Komitmen 

Karier guru. Dalam hal ini Pemberdayaan Psikologis dan Dukungan 

Sosial Rekan Kerja saling melengkapi dan berpengaruh terhadap 

Komitmen Karier guru. Guru yang merasa ‟berdaya‟ dengan profesi 

saja tidak cukup untuk menjamin kinerja guru menjadi lebih baik, 

tetapi dibutuhkan faktor lain yaitu dukungan dari sekolah (Wang & 

Zhang, 2010). Selain itu, sejauh penelusuran penulis belum 

ditemukan penelitian yang menguji pengaruh Pemberdayaan 

Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan Kerja secara bersamaan 

terhadap Komitmen Karier guru. 

Sejalan dengan maksud tersebut, maka populasi di dalam 

penelitian ini adalah guru SMA swasta umum binaan Disdikpora 

kota Salatiga. Setelah melakukan pencarian, terdapat lima SMA 

swasta umum binaan Disdikpora kota Salatiga, yaitu: SMA Kristen 1, 

SMA Kristen 2, SMA Kristen Satya Wacana, SMA Theresiana, dan 

SMA Muhammadiyah (Sumber: web 3). Seluruh guru dari lima 

SMA swasta tersebut merupakan populasi dalam penelitian ini. 

  

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan serangkaian penjelasan, fakta-fakta, hasil-hasil 

penelitian, dan asumsi yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 
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”Apakah terdapat pengaruh yang signifikan Pemberdayaan Psikologis 

dan Dukungan Sosial Rekan Kerja secara simultan terhadap Komitmen 

Karier pada guru SMA swasta umum binaan Disdikpora kota 

Salatiga?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya 

pengaruh signifikan Pemberdayaan Psikologis dan Dukungan Sosial 

Rekan Kerja secara simultan terhadap Komitmen Karier pada guru 

SMA swasta umum binaan Disdikpora kota Salatiga. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 1.  Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini merupakan bukti ada/tidaknya 

pengaruh signifikan Pemberdayaan Psikologis dan Dukungan 

Sosial Rekan Kerja secara bersamaan terhadap Komitmen Karier 

guru, yang pada akhirnya menambah bahan acuan dalam bidang 

Psikologi Pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan pendukung untuk memperkuat asumsi di 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan, maupun 

menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksanaan penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Manfaat Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media 

refleksi diri bagi para guru untuk menyadari bahwa dibutuhkan 

Komitmen Karier guru untuk mencapai tujuan meningkatkan 

mutu pendidikan. Selain menyadari adanya faktor internal yang 

mendorong tumbuhnya komitmen terhadap profesi, para guru 

diharapkan menyadari pentingnya membangun situasi 

kolaboratif dengan sesama guru di sekolah untuk mendukung 

tercapainya Komitmen Karier Guru. Refleksi diri guru tersebut 
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diharapkan menggerakkan guru untuk ikut ambil bagian 

sebagai „diri‟ yang aktif menekuni dan meningkatkan 

profesionalitas.  

b) Manfaat Bagi Sekolah 

Melalui hasil peneltian ini dapat diketahui apakah 

Pemberdayaan Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan Kerja 

sama-sama berpengaruh kuat terhadap Komitmen Karier, 

ataukah terdapat kesenjangan antara keduanya. Hal tersebut 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah untuk 

merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang 

memadai sehingga tercipta interaksi antara Pemberdayaan 

Psikologis (sebagai faktor internal) dan Dukungan Sosial 

Rekan Kerja (sebagai faktor eksternal) yang kongruen. Dengan 

demikian, kebijakan yang terbentuk tepat sasaran dan 

Komitmen Karier guru dapat ditingkatkan. 

 


