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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komitmen Karier (Career Commitment) 

1. Definisi Komitmen Karier (Career Commitment) 

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa Komitmen Karier 

merupakan motivasi seseorang untuk bekerja dalam pekerjaan 

yang telah dipilih. Pernyataan tersebut seperti yang dijelaskan 

oleh Carson dan Bedeian (1994, h.240): “Career Commitment is 

one‟s motivation to work at a chosen vocation”. Selain itu, 

Komitmen Karier dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang 

terarah pada profesi atau pekerjaan. Pernyataan tersebut 

dipertegas melalui ungkapan yang menyebut bahwa: “Career 

commitment is one‟s attitude toward one‟s profession or 

vocation” (Blau, 1985, h.278). 

Namun, definisi Komitmen Karier tersebut 

disempurnakan kembali oleh Blau (1989) pada tahun 1988 

sehingga pengertian Komitmen Karier berubah menjadi sikap 

seseorang yang terarah pada suatu pekerjaan, termasuk sebuah 

profesi. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan yang mneyatakan 

bahwa: “Career Commitment is one‟s attitude toward one‟s 

vocation, including profession” (Blau, 1989, h.53). Sejalan 

dengan definisi tersebut, ada ungkapan yang menyatakan bahwa 

Komitmen Karier merupakan keterikatan pekerja secara 

psikologis terhadap kariernya. Pernyataan tersebut dijelaskan 

oleh Rashid dan Zhao (2010, h.115)  sebagai berikut: “career 

commitment refers to employee's psychological bond to his or 

her career”. 

Ada juga yang menyatakan bahwa Komiten Karier sering 

disebut dengan istilah Komitmen Profesional, yang memiliki arti 

yaitu tingkatan yang menunjukkan seberapa kuat motivasi 

seseorang untuk bekerja dalam suatu profesi (Cohen, 2003). 
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Penjelasan tersebut dipertegas oleh Moran (2005, h.54) yang 

menyatakan bahwa.:“Professional Commitment is the strength of 

one‟s motivation to work in a profession”. 

Berdasarkan serangkaian definisi Komitmen Karier di 

atas, dapat ditarik sebuah definsi mengenai Komitmen Karier 

yaitu kelekatan emosional terhadap profesi (career identity); 

dorongan dari dalam diri untuk terus berkembang dalam profesi 

(career planning); serta dorongan dari dalam diri untuk tetap 

bertahan dalam kondisi buruk dan berjuang menghadapi 

rintangan/masalah dalam profesi (career resilience). 

2. Teori Komitmen Karier (Career  Commitment) 

Konsep mengenai Komitmen Karier berawal dan 

berkembang dari  kesadaran akan adanya bentuk Komitmen 

selain Komitmen Organisasi, bahwa individu tidak hanya 

memiliki komitmen terhadap satu kelompok atau satu organisasi 

karena struktur sosial sangat beragam (Meyer & Allen, 1997). 

Oleh karena itu, muncul istilah multiple commitment in the 

workplace yang berakar pada kesadaran bahwa individu secara 

psikologis dapat berkomitmen kepada seseorang, banyak orang, 

kelompok tertentu, maupun aktivitas tertentu.  

Dalam dunia kerja, individu dapat memiliki komitmen 

terhadap entitas dalam dunia kerja, baik entitas di dalam 

organisasi tempat kerja (supervisor, grup kerja, rekan kerja, dan 

sebagainya), maupun entitas yang lebih luas (organisasi atau 

perusahaan, karier, dan sebagainya) (Meyer & Allen, 1997). 

Komitmen individu kepada salah satu entitas yang luas yaitu 

„karier‟ disebut sebagai Komitmen Karier. 

Secara konseptual, Hall (dalam Cohen, 2003) 

menggunakan pendekatan karier untuk mendefinisikan 

Komitmen Karier sebagai besarnya motivasi individu untuk 

bekerja dan berkarier dalam pekerjaan atau profesi yang telah 

dipilih. Selanjutnya, Greenhaus (dalam Cohen, 2003) 
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mencetuskan konsep Komitmen Karier berlandaskan pada 

pendekatan karier dan mengembangkan skala untuk mengukur 

arti penting karier. Akan tetapi, skala Komitmen Karier karya 

Greenhaus mendapat kritik karena definisi dan pengukurannya 

tumpang tindih dengan konsep yang lain, terutama konsep job 

involvement/keterlibatan kerja (Cohen, 2003). 

Selain pendekatan karier, muncul pendekatan-pendekatan 

lain yang lebih integratif yang dicetuskan oleh Gary J. Blau 

(dalam Cohen, 2003) serta Kerry D. Carson dan Arthur G. 

Bedeian (dalam Carson & Bedeian, 1994). Blau (1985) 

mengemukakan bahwa konsep Komitmen Karier/Career 

Commitment dapat didefinisikan sebagai sikap seseorang yang 

terarah pada pekerjaan atau profesi yang telah dipilih dan 

menjadi panggilan dalam hidupnya  

Konsep dan skala Komitmen Karier/Career Commitment 

yang dicetuskan oleh Blau (1985) mengalami beberapa kali revisi, 

mulai dari pertama muncul tahun 1985, kemudian mengalami 

revisi pada tahun 1988, tahun 1989 dan versi terakhir tahun 1993 

(Blau, 1989). Blau (1985) menyusun skala Komitmen Karier 

dengan menggabungkan aitem-aitem dari skala Professional 

Commitment karya Price dan Mueller, skala Occupational 

Commitment karya Downing et al., dan skala Career Orientation 

karya Liden dan Green (dalam Blau, 1985). 

Namun pada perkembangannya, skala Komitmen Karier 

milik Blau (1985) mendapat kritik dari beberapa ahli. Carson dan 

Bedeian (1994) merupakan salah satu tokoh yang gencar 

mengkritik konsep dan skala Komitmen Karier milik Blau (1985). 

Kritik yang disampaikan oleh Carson & Bedeian (1994) adalah 

tingginya korespondensi antara konsep Career commitment dan 

Career Withdrawal yang kemungkinan disebabkan karena di 

dalam skala Career commitment dan Career Withdrawal terdapat 

aitem yang sama-sama mengungkap intensi seseorang untuk 
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bertahan dalam pekerjaannya. Selain itu, Blau (1985) menyusun 

skala Komitmen Karier dengan menggabungkan aitem-atem 

skala konsep lain sehingga validitas internalnya tidak pasti 

(Carson & Bedeian, 1994). 

Berdasarkan kelemahan tersebut, Carson dan Bedeian 

(1994) mengajukan konseptualisasi dan pengukuran baru terkait 

konsep Komitmen Karier. Berlandaskan pada definisi yang 

disampaikan oleh Hall pada tahun 1971, Carson dan Bedeian 

(1994) mendefinisikan Komitmen Karier sebagai motivasi 

seseorang untuk bekerja dalam pekerjaan atau profesi yang telah 

dipilih. Selanjutnya, berlandaskan pada teori career motivation 

karya Manuel London (1983) tersebut, Carson dan Bedeian 

(1994) mengajukan tiga komponen Komitmen Karier, yaitu: 

career identity, career planning, dan career resilience.  

Teori career motivation London (1983) yang digunakan 

oleh Carson dan Bedeian (1994) untuk menjelaskan konsep 

Komitmen Karier disebut sebagai ‟Model Interaktif‟. Model 

interaktif memuat penjelasan tentang serangkaian karakteristik 

individual yang mencerminkan identitas karier maupun 

pemahaman karier seseorang, dan berhubungan dengan career 

decision and behavior (perilaku dan keputusan karier) sehingga 

berpengaruh terhadap karier dan ketahanan individu pada kondisi 

buruk (London, 1983). Model interaktif tersebut tercermin pada 

gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 

Model Interaktif Career Motivation 

 

Dikutip dari artikel London (1983, h.623) 

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, terdapat enam dinamika 

hubungan yang ditandai dengan angka 1-6.  Keenam dinamika 

hubungan tersebut menjelaskan hubungan antara individual 

characteristics, situational characteristics, dan decision and 

behaviors. Hubungan ketiganya merupakan dasar untuk 

menjelaskan dinamika keterkaitan variabel Pemberdayaan 

Psikologis, Dukungan Sosial Rekan Kerja, dan Komitmen Karier 

dalam penelitian ini. 

3. Komponen-komponen Komitmen Karier (CareerCommitment) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 

beragam pendekatan konseptual mengenai Komitmen Karier, 

maka komponen Komitmen Karier juga beragam pada masing-

masing pendekatan.  

Berdasarkan pendekatan profesionalisme, yaitu 

teori ‟side-bet‟, Meyer dan Allen (1997) mengungkapkan tiga 

komponen Komitmen Karier, yaitu: 
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a). Komitmen Afektif 

Komitmen Afektif adalah identifikasi individu, 

keterlibatan individu, dan kelekatan emosional individu 

dengan pekerjaan atau profesinya. 

b). Komitmen Kontinuan 

Komitmen Kontinuan adalah komponen Komitmen 

Karier yang berdasar pada kesadaran individu terhadap 

harga/keuntungan yang bisa hilang jika meninggalkan 

pekerjaan atau profesinya. 

c). Komitmen Normatif 

Komitmen Normatif adalah komponen Komitmen 

Karier yang berdasar pada perasaan wajib (kewajiban) 

individu terhadap pekerjaan atau profesinya. 

Sementara itu, berdasarkan pendekatan karier, terdapat 

tokoh Gary J. Blau yang mencetuskan konsep dan skala 

Komitmen Karier seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Komponen-komponen yang diukur dalam skala Komitmen 

Karier milik Blau (1985) adalah: 

a). Kinerja 

Komponen ini mengukur sikap kerja dan performa 

individu selama menjalankan pekerjaan atau profesinya. 

b). Orientasi Karier 

Komponen ini mengukur sejauh mana individu 

menekuni pekerjaan atau profesi sebagai sebuah karier yang 

telah dipilih dan diharapkan berlaku untuk seumur hidup. 

Lebih lanjut, telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

penelitian ini bepijak pada konsep dan skala Komitmen Karier 

milik Carson dan Bedeian (1994), maka komponen-komponen 

Komitmen Karier yang digunakan adalah komponen Komitmen 

Karier yang dicetuskan oleh Carson dan Bedeian (1994). Konsep 

dan komponen Komitmen Karier yang dicetuskan oleh Carson 

dan Bedeian (1994) berlandaskan pada ‟pendekatan karier‟, yaitu 
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model interaktif dari teori career motivation London (1983). 

Berikut ini adalah tiga komponen Komitmen Karier yang 

dicetuskan oleh Carson dan Bedeian (1994): 

a) Career Identity 

Mencerminkan hubungan emosional yang dekat dengan 

satu karier/profesi 

b) Career Planning 

Mencerminkan kebutuhan seseorang untuk 

berkembang di dalam profesinya dan mengatur pencapaian 

karier. 

c) Career Resilience 

Mencerminkan daya tahan terhadap kemalangan atau 

gangguan yang menantang pekerjaan atau profesi. 

4. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Komitmen 

Karier (Career Commitment)  

Darden et al. (1989) mengemukakan bahwa terdapat tiga 

anteseden Komitmen Karier, yaitu: karakteristik 

personal/pesonal attributes, hubungan kerja/work relations, dan 

karakteristik pekerjaan/job characteristics. Ketiga anteseden 

tersebut sejalan dengan anteseden Komitmen yang diungkapkan 

oleh Steers (1977) yaitu: 

a) Karakteristik personal  

Karakteristik personal meliputi variabel yang berkaitan 

dengan diri individu. Karakteristik personal terdiri dari usia, 

masa kerja, tingkat pendidikan, jenis kelamin, suku bangsa 

dan kepribadian. Demikian juga Pemberdayaan Psikologis 

dalam penelitian ini termasuk karakteristik personal yang 

diasumsikan berpengaruh terhadap Komitmen Karier.  

b) Karakteristik pekerjaan  

Karakteristik yang berkaitan dengan pekerjaan ini 

dapat berupa: tantangan pekerjaan, kesempatan untuk 
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menjalin interaksi sosial, dan feedback yang diberikan 

organisasi. 

 

c) Work Experiences  

Pengalaman kerja ini meliputi keterandalan organisasi, 

perasaan dipentingkan, realisasi harapan, sikap rekan kerja 

yang positif terhadap organisasi, persepsi terhadap gaji. 

Demikian juga Dukungan Sosial Rekan Kerja dalam 

penelitian ini termasuk karakteristik personal yang 

diasumsikan berpengaruh terhadap Komitmen Karier.  

Selain faktor-faktor di atas, Kadyschuk (!997) 

mengungkap dua kategori faktor yang dapat mempengaruhi 

Komitmen Karier, yaitu:  

a) Karakteristik individual  

Terdiri dari variabel demografik (gender, usia, tingkat 

pendidikan, dsb), dan personal needs (hasrat, motivasi, 

harapan, dsb). Pemberdayaan Psikologis termasuk dalam 

kategori ini yaitu karakteristik individual yang kemungkinan 

berpengaruh terhadap Komitmen Karer. 

b) Karakteristik organisasi 

Terdiri dari karakteristik pekerjaan, role stress, gaya 

kepemimpinan atasan, partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, kohesifitas kelompok kerja. Dukunagn Sosial 

Rekan Kerja termasuk dalam kategori ini yaitu karakteristik 

organisasi yang kemungkinan berpengaruh terhadap 

Komitmen Karier. 

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap Komitmen Karier pada intinya dapat 

berasal dari dua sumber, yaitu dari diri pekerja (internal) dan dari 

luar diri pekerja (eksternal).  

Pemberdayaan Psikologis dalam penelitian ini termasuk 

dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi Komitmen 
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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 dimensi Pemberdayaan Psikologis, tiga diantaranya (self-

efficacy, professional growth, dan status) merupakan prediktor 

signifikan Komitmen Karier guru. Ketiga dimensi tersbut mampu 

menjelaskan 40% dari seluruh varian yang mempengaruhi 

Komitmen Karier guru.  

Meskipun demikian, terdapat hasil penelitian yang 

berlawanan dengan hasil penelitian di atas. Hasil 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 keputusan yang bersifat 

manajerial (tentang admisnistrasi dan operasional sekolah) 

(Somech, 2005). Oleh karena itu, masih terdapat pro kontra 

mengenai pengaruh Pemberdayaan Psikologis terhadap 

Komitmen Karier. 

Berkaitan dengan Dukungan Sosial Rekan Kerja yang 

merupakan faktor eksternal, hasil penelitian Singh dan 

Billingsley (1998) dan Berry (2012) mengindikasikan adanya 

pengaruh positif signifikan Dukungan Sosial Rekan Kerja 

terhadap Komitmen Karier. Berlawanan dengan hal tersebut, 

hasil penelitian Hasan dan Subhani (2011) membuktikan bahwa 

dukungan dalam bentuk motivasi dari rekan kerja tidak 

berpengaruh terhadap komitmen kerja. Hal tersebut disebabkan 
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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). 

Berdasarkan pro kontra hasil-hasil penelitian di atas, 

maka penulis bermaksud menguji pengaruh Pemberdayaan 

Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan Kerja secara bersamaan 

terhadap Komitmen Karier.  

 

B. Pemberdayaan Psikologis (Psychological Empowerment) 

1. Definisi Pemberdayaan Psikologis (Psychological-

Empowerment) 

Berdasarkan pendapat Conger dan Kanungo (1988), 

konsep Empowerment sebagai konstruk motivasional yang pada 

akhirnya disebut sebagai Psychological Empowerment 

(Pemberdayaan Psikologis) yang memiliki arti yaitu proses 

peningkatan efikasi diri anggota organisasi melalui identifikasi 

kondisi-kondisi yang disinyalir menyebabkan ketidakmampuan, 

dan identifikasi strategi-strategi untuk menghapus 

ketidakmampuan tersebut. Definisi tersebut tertulis dalam artikel 

Conger dan Kanungo (1988, h.474) sebagai berikut: 

“Empowerment is process of enhancing feelings of self-efficacy 

among organizational members through the identification of 

conditions that foster powerlessness and through their removal by 

both formal organizational practices and informal techniques of 

providing efficacy information”. 

Melanjutkan analisis yang dilakukan oleh Conger dan 

Kanungo (1988), Thomas dan Velthouse (1990) memberikan 

definisi Psychologica Empowerment (Pemberdayaan Psikologis) 

sebagai peningkatan motivasi intrinsik terhadap tugas (intrinsic 
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task motivation). Definisi tersebut tertulis dalam karya tulis 

Thomas dan Velthouse (1990, h.667) sebagai berikut: 

“Empowerment is defined as increased intrinsic task 

motivation .” 

Sejalan dengan Thomas dan Velthouse (1990), Spreitzer 

(1995) memaknai konsep Psychological Empowerment 

(Pemberdayaan Psikologis) sebagai peningkatan motivasi 

intrinsik individu terhadap tugas/pekerjaannya yang 

termanifestasi dalam empat bentuk kognisi: meaning, 

competence, self-determination, dan impact. Definisi tersebut 

tertulis di dalam karya tulis Spreitzer (1995, h.1444) sebagai 

berikut:”Psychological Empowerment is defined as a 

motivational construct manifested in four cognitions: meaning, 

competence, self-determination, and impact”. 

Serangkaian definisi Psychological Empowerment 

(Pemberdayaan Psikologis) di atas dapat diintegrasikan dan 

ditarik sebuah makna mengenai Pemberdayaan Psikologis yaitu 

penghayatan mengenai arti dan nilai sebuah profesi (meaning); 

dorongan dari dalam diri yang membuat individu yakin bahwa 

pengetahuan dan skills yang dimiliki memadai untuk melakukan 

aktifitas tuntutan profesi (competence); dorongan dari dalam diri 

untuk bebas menentukan dan mengatur teknik melakukan 

kerja/aktifitas dalam profesi (self-determination); serta dorongan 

dari dalam diri yang menyebabkan individu merasa dirinya 

penting dan berpengaruh terhadap lingkungan kerja atau lingkup 

profesi (Impact). 

2. Teori Pemberdayaan Psikologis (Psychological Empowerment) 

Sejarah istilah Pemberdayaan Psikologis (Psychological 

Empowerment) muncul sebagai hasil pengembangan konsep 

Pemberdayaan (Empowerment). Konsep Empowerment itu 

sendiri pada awalnya hanya dipahami menggunakan pendekatan 

manajemen. Sebagai akibatnya, Empowerment hanya dimaknai 
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sebagai konsep yang dianggap sama dengan konsep Delegating 

(proses delegasi) maupun Sharing Power With Subordinates 

(berbagi kekuatan dengan bawahan) (Conger & Kanungo, 1988). 

Pemahaman tersebut memang mencerminkan orientasi 

praktis dari konsep Empowerment, tetapi hal yang fundamental 

yaitu fondasi teoritis mengenai konsep Empowerment kurang 

diperhatikan. Sebagai akibatnya, rasionalisasi konsep 

Empowerment pada proses operasional/prakteknya menjadi tidak 

adekuat (Conger & Kanungo, 1988). Problematika inilah yang 

membawa Conger dan Kanungo (1988) melakukan analisis 

terhadap konstruk Empowerment (Pemberdayaan).  

Pada tahun 1988, Conger dan Kanungo (1988) berhasil 

melakukan integrasi terhadap perbedaan pendekatan 

Empowerment yang terjadi dalam literatur manajemen dan 

psikologi. Konsep Empowerment sesungguhnya berasal dari satu 

„akar‟ yang sama yaitu konsep „Power and Control‟. Akan tetapi, 

konsep „Power and Control‟ tersebut digunakan dengan cara 

berbeda dalam literatur manajemen dan psikologi. 

Konsekuensinya, konsep Empowerment (Pemberdayaan) dapat 

dipahami dengan dua cara berbeda, yaitu Empowerment sebagai 

konstruk relasional dan Empowerment sebagai konstruk 

motivasional (Conger & Kanungo, 1988). 

Empowerment Sebagai Konstruk Relasional (Relational 

Construct) 

Literatur manajemen memberi pemahaman konsep 

Empowerment sebagai konstruk relational yang berakar dari 

konsep ‟Power and Control‟. Oleh karena itu, upaya memahami 

konsep Empowerment sebagai konstruk relasional harus diawali 

dengan pemahaman konsep ‟Power and Control‟. Dalam konteks 

dinamika relasional, konsep „power‟ dimaknai sebagai kekuatan 

atau kontrol yang dirasa individu ada dalam dirinya dengan 

takaran yang melebihi orang lain (Conger & Kanungo, 1988).  
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Sejalan dengan hal tersebut, teori social-exchange yang 

berdasar pada dinamika relasional memberi interprestasi terhadap 

konsep ‟power‟ sebagai fungsi ketergantungan dan saling 

ketergantungan antar individu. Berdasarkan pengertian tersebut, 

jika individu A lebih bergantung kepada individu B 

dibandingkan dengan individu bergantung kepada individu A, 

maka individu B memiliki power melebihi A (Conger & 

Kanungo, 1988). 

Bacharach dan Lawler (dalam Conger & Kanungo, 1988) 

menyatakan bahwa pada level interpersonal,  „power‟ (kekuatan) 

yang dimiliki individu dapat bersumber dari posisi atau 

kedudukan atau  jabatan individu, karakteristik personal individu, 

keahlian/kepakaran individu, dan kesempatan yang dimiliki 

individu untuk mengakses informasi/pengetahuan khusus.  

Berdasarkan serangkaian penjelasan di atas, maka konsep 

„power‟ dalam konteks dinamika relasional dapat dimaknai 

sebagai kekuatan atau kontrol yang dimiliki seseorang dalam 

takaran lebih dari orang lain sehingga memunculkan dinamika 

ketergantungan. Berlandaskan pada makna tersebut, maka 

konsep Empowerment (Pemberdayaan) dimaknai sebagai proses 

di mana seorang pemimpin berbagi kekuatan (otoritas) dengan 

bawahannya. Oleh karena itu, dalam literatur manajemen sering 

dijumpai istilah delegating authority pada pembahasan 

Empowerment (Conger & Kanungo, 1988). 

Namun, konsep Empowerment sebagai konstruk 

relasional seperti yang dijelaskan di atas memiliki satu 

kelemahan yaitu tidak memberi perhatian terhadap pengalaman 

subyektif tentang Empowerment dari individu yang menjadi 

bawahan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan-

pertanyaan : Apakah dengan berbagi otoritas secara otomatis 

dapat memberdayakan (empower) bawahan ? Melalui mekanisme 

psikologis seperti apakah metode partisipatif dan berbagi otoritas 
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mampu membuat bawahan merasakan pengalaman 

empowerment ?. Problematika inilah yang kemudian 

memunculkan pendekatan lain yang melihat Empowerment 

(Pemberdayaan) sebagai konstruk motivasional (Conger & 

Kanungo, 1988). 

 Empowerment Sebagai Konstruk Motivasional  

Sama seperti konsep Empowerment sebagai konstruk 

relasional yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep 

Empowerment sebagai konstruk motivasional juga berakar dari 

konsep ‟Power and Control‟. Akan tetapi, konsep ‟Power and 

Control‟ di sini digunakan secara berbeda. Dalam literatur 

psikologi, konsep ‟Power and Control‟ digunakan untuk 

menunjukkan kondisi motivasi atau harapan yang ada dalam 

internal individu. Individu diasumsikan memiliki kebutuhan akan 

kekuatan, yaitu dorongan internal untuk mempengaruhi dan 

mengontrol orang lain (Conger & Kanungo, 1988). 

Berdasarkan pendapat Bandura (dalam Conger & 

Kanungo, 1988), definisi power (kekuatan) sebagai konstruk 

motivasional sama artinya dengan keyakinan terhadap efikasi diri. 

Konseptualisasi ini memiliki implikasi terhadap strategi 

manajerial, yaitu strategi yang berhasil menguatkan efikasi diri 

karyawan akan membuat karyawan merasa lebih powerful. 

Penjelasan mengenai konsep power di atas, telah 

membawa konsep Empowerment (Pemberdayaan) dimaknai 

dalam konteks motivasional sehingga berbeda dengan konsep 

Empowerment sebagai konstruk relasional. Kamus Oxford 

mendefinisikan kata empower sebagai to enable (memampukan). 

Dengan demikian, Empowerment (Pemberdayaan) sebagai 

kosntruk motivasional memiliki arti yaitu proses menciptakan 

kondisi tertentu untuk meningkatkan motivasi individu dalam 

menyelesaikan tugas dengan cara meningkatkan efikasi diri 

individu (Conger & Kanungo, 1988).  
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Penjelasan tersebut menegaskan bahwa konsep 

Empowerment tidak bisa dipandang „hanya‟ sebagai  proses 

delegasi (delegation) seperti yang dijelaskan dalam literatur 

manajemen (Empowerment sebagai konstruk relasional) (Conger 

& Kanungo, 1988). Sebaliknya, Empowerment (Pemberdayaan) 

seharusnya dipandang dari sisi psikologis individu sebagai 

konstruk motivasional. Pada akhirnya, Conger dan Kanungo 

(1988) mendefinisikan Empowerment sebagai proses 

meningkatkan efikasi diri anggota organisasi melalui identifikasi 

kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan dan identifikasi 

strategi untuk menghapus ketidakmampuan tersebut. 

 Perkembangan Konsep Empowerment Sebagai Konstruk- 

Motivasional 

Setelah Conger dan Kanungo (1988) memberikan 

pandangan baru mengenai konsep Empowerment sebagai 

konstruk motivasional, Thomas dan Velthouse (1990) mencoba 

melanjutkan analisa terhadap konsep tersebut.  

Thomas dan Velhouse (1990) berusaha meningkatkan 

analisa terhadap konsep Empowerment  melalui tiga cara, yaitu: 

1. Konsep Empowerment sebagai motivasi lebih tepatnya 

diidentifikasi sebagai tipe motivasi yang dalam hal ini adalah 

intrinsic task motivation (motivasi intrinsik dalam 

menyelesaikan tugas). 

2. Thomas dan Velthouse (1990) berusaha merinci task 

assessments (asesmen terhadap tugas) yang mencerminkan 

motivasi instrinsik dalam menyelesaikan tugas (intrinsic task 

motivation) sebagai wujud Empowerment (Pemberdayaan). 

Hal tersebut diakrenakan efikasi diri saja tidak cukup sebagai 

ukuran Empowerment. 

3. Pada konsep Empowerment yang dicetuskan oleh Conger dan 

Kanungo (1988), penilaian individual mengenai efikasi diri 

diasumsikan sebagai refleksi terhadap kondisi obyektif dari 
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peristiwa saat itu.  Dalam hal ini, yang berlaku adalah asumsi 

stimulus-respon tentang efek sebab akibat dari stimulus 

eksternal dalam diri individu. Bertentangan dengan hal 

tersebut, Thomas dan Velthouse (1990) melihat penilaian 

individual terhadap efikasi diri adalah sebagai 

interpretasi ‟subyektif‟ terhadap realita. Oleh karena itu, task 

assessments (asesmen terhadap tugas) dipengaruhi oleh 

perbedaan individual dalam proses interpretif. 

Berdasarkan serangkaian penjelasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Thomas dan Velthouse (1990) menggunakan 

model kognitif dalam memahami konsep Empowerment 

(Pemberdayaan). Dalam hal ini, Empowerment dimaknai sebagai 

peningkatan motivasi intrinsik terhadap tugas (intrinsic task 

motivation). Lebih lanjut, Thomas dan Velthouse (1990) merinci 

empat kognisi atau task assessments (asesmen terhadap tugas) 

sebagai basis untuk Pemberdayaan karyawan, yaitu: sense of 

impact, competence, meaningfulness, dan self-determination. 

Konsep Psychological Empowerment (Pemberdayaan-

Psikologis) 

Setelah Conger dan Kanungo (1988) mendefinisikan 

Empowerment sebagai kosntruk motivasional dari self-efficacy, 

serta Thomas dan Velthouse (1990) mendefniskan Empowerment 

sebagai peningkatan motivasi intrinsik terhadap tugas, Spreitzer 

(1995) menguatkan pemahaman mnegenai konsep Empowerment 

sama seperti yang diungkapkan oleh Thomas dan velthouse 

(1990). 

Spreitzer (1995) kemudian menyebut konsep 

Empowerment tersebut sebagai ”Psychological Empowerment” 

(Pemberdayaan Psikologis) karena pemahamannya dilihat dari 

sudut pandang psikologi (Empowerment sebagai konstruk 

motivasional yang bersifat subyektif). Spreitzer (1995) 

mendefinisikan Psychological Empowerment (Pemberdayaan 
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Psikologis) sebagai konstruk motivasional yang termanifestasi 

dalam empat bentuk kognisi, yaitu: meaning, competence, self-

determination,dan  impact. 

”Psychological Empowerment is defined as a motivational 

construct manifested in four cognitions: meaning, competence, 

self-determination, and impact” (Spreitzer, 1995, h.1444). 

Pemahaman terakhir mengenai Empowerment 

(Pemberdayaan) sebagai konstruk motivasional seperti di atas 

merupakan fondasi teoritis yang dipakai dalam penelitian ini, dan 

untuk selanjutnya disebut dengan istilah Psychological 

Empowerment (Pemberdayaan Psikologis). Komponen 

Psychological Empowerment (Pemberdayaan Psikologis) adalah 

meaning, competence, self-determination, dan impact, seperti 

yang dicetuskan oleh Thomas dan Velthouse (1990) dan 

Spreitzer (1995). 

3. Komponen-komponen Pemberdayaan Psikologis 

(PsychologicalEmpowerment)  

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat 

beragam pendekatan konseptual mengenai Psychological 

Empowerment (Pemberdayaan Psikologis), maka komponen 

Psychological Empowerment (Pemberdayaan Psikologis) juga 

beragam. 

Berdasarkan pendekatan konsep Empowerment sebagai 

konstruk motivasiomal,  Zimmerman (dalam Wang & Zhang, 

2010) berpendapat bahwa terdapat tiga komponen Psychological 

Empowerment (Pemberdayaan Psikologis), yaitu: 

a). Komponen Intrapersonal 

  Komponen intrapersonal mengungkap bagaimana 

individu berpikir tentang dirinya, termasuk seperti apa efikasi 

diri, kontrol, dan kompetensi yang dimiliki. 

b). Komponen Interaksional 
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  Komponen interaksional mengungkap pemahaman 

individu terhadap norma dan nilai pada suatu konteks. 

 

 

c). Komponen Behavioral 

 Komponen behavioral mengungkap aksi/tindakan yang 

dilakukan individu yang secara langsung berpengaruh 

terhadap hasil akhir/outcomes. 

Telah dijelaskan di atas bahwa dasar teoritis penelitian ini 

berpijak pada konsep Psychological Empowerment yang 

dicetuskan oleh Spreitzer (1995). Oleh karena itu, komponen 

Psychological Empowerment yang digunakan mengikuti 

pendapat Spreitzer (1995). Thomas dan Velthouse (1990) serta 

Spreitzer (1995) berpendapat bahwa Psychological 

Empowerment (Pemberdayaan Psikologis) berasal dari 

pendekatan konsep Empowerment sebagai konstruk motivasional, 

dan memiliki empat komponen, yaitu: 

a) Meaning  

Merupakan nilai dari sebuah maksud/tujuan profesi, 

dan berkaitan dengan standar/idealisme individu tentang satu 

profesi. 

b) Competence 

Merupakan keyakinan individu terhadap 

kemampuan/skills yang dimiliki untuk melakukan aktifitas 

pekerjaan/profesi. 

c) Self-determination 

Merupakan perasaan individu yang mencerminkan 

adanya kebebasan untuk mengatur dan menentukan cara 

melakukan pekerjaan dalam profesinya. 

d) Impact  

Merupakan derajat pengaruh individu terhadap lingkup 

pekerjaannya. 
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C. Dukungan Sosial Rekan Kerja (Coworker Support) 

1. Definisi Dukungan Sosial Rekan Kerja (Coworker Support) 

Fass et al. (2000) menyebut Dukungan Sosial Rekan 

Kerja dengan istilah Perceived Coworker Support yang dimaknai 

sebagai pengaruh positif yang membuat interaksi sosial terjadi 

berulang-ulang sebagai hasil dari helping activity. Makna tersebut 

mengacu pada pendapat Fass et al. (2000, h.353 ) tentang definisi 

Perceived Coworker Support: 

“Perceived Coworker Support should reflect the positive affect 

(or lack theorof) that develops from repeated social interactions 

that do (or do not) result in reciprocated helping activity”. 

Sejalan dengan definisi tersebut, Dukungan Sosial Rekan 

Kerja (Coworker Support) dapat didefinisikan sebagai bantuan 

emosional dan instrumental yang diperoleh individu dari 

hubungan interpersonal dengan rekan kerja. Definisi tersebut 

mengacu pada definisi work support yang tertulis dalam disertasi 

Lane (2004, h.131) sebagai berikut: “Work support is defined as 

the emotional and instrumental assistance one receives through 

his or her interpersonal relationships at work”. 

Serangkaian definisi Dukungan Sosial Rekan Kerja di 

atas dapat diintegrasikan dan ditarik sebuah makna mengenai 

Dukungan Sosial Rekan Kerja yaitu perasaan positif yang 

dirasakan oleh individu karena hadirnya satu atau lebih rekan 

kerja yang bersikap peduli/care, bersedia mendengarkan dengan 

simpatik saat individu mengalami masalah, dan peduli/care 

terhadap perkembangan individu dalam profesi (dukungan 

emosional); serta perasaan positif yang dirasakan oleh individu 

karena memperoleh bantuan (secara fisik) atau mendapat sesuatu 
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(benda fisik) dari rekan kerja sehingga dapat meringankan 

masalah ataupun membantu untuk berkembang dalam profesi 

(dukungan instrumental). 

 

2. Teori Dukungan Sosial Rekan Kerja (Coworker Support) 

Konsep Dukungan Sosial rekan Kerja (Coworker Support) 

berasal dari konsep Dukungan Sosial (Social Support). Oleh 

karena itu, untuk memahami makna fundamental konsep 

Dukungan Sosial Rekan Kerja harus menelusuri sejarah 

munculnya konsep tersebut yang berawal dari konsep Dukungan 

Sosial. 

 Konsep Dukungan Sosial (Social support) 

Dukungan Sosial didefinisikan oleh Pierce et al. (dalam 

Lane, 2004) secara luas sebagai transaksi sosial yang dirasakan 

oleh penerima atau dimaksudkam oleh penyedia untuk 

memfasilitasi penanggulangan terhadap hal tertentu dalam 

kehidupan sehari-haru, terutama dalam menanggulangi stres. 

Secara lebih sederhana, Quick et al. (dalam Lane, 2004) 

mendefinisikan dukungan Sosial sebagai bantuan yang diterima 

melalui hubungan interpersonal. 

Meskipun demikian definisi-definisi tersebut masih 

samar-samar, terlalu luas, dan tidak mencerminkan kekhasan. 

Para peneliti mengakui bahwa Dukungan Sosial merupakan 

konstruk multidimensional. Oleh karena itu, Veiel dan Baumann 

(dalam Lane, 2004) berpendapat bahwa diperlukan gagasan 

bersama tentang apa yang dimaksud dengan Dukungan Sosial 

supaya tidak terjadi perpecahan pada aplikasinya. Setelah 

mempelajari lebih dalam, Veiel dan Baumann (dalam Lane, 2004) 

menyatakan bahwa Dukungan Sosial (Social Support) 

didefinisikan dan diukur dari dua perspektif, yaitu Dukungan 

Struktural dan Dukungan Fungsional. 

 Dukungan Sosial  dipandang dari perspektif ’Struktural’ 
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Definisi struktural konsep Dukungan Sosial menaruh 

perhatian terhadap kelekatan sosial individu. Lebih khusus, 

Thoits (dalam Lane, 2004) berpendapat bahwa definisi struktural 

Dukungan Sosial mengacu pada kumpulan individu yang terikat 

terhadap satu sama lain, terikat terhadap banyaknya hubungan 

yang dimiliki, dan frekuensi komunikasi dengan individu dari 

beragam jaringan. 

Berdasarkan perspektif ini, pembahasan mengenai 

komposisi jaringan sosial individu menjadi pusat perhatian dan 

tidak mengikutsertakan evaluasi secara individual. Pembahasan 

komposisi jaringan sosial individu dapat berupa: ukuran jaringan, 

opeasionalisasi anggota jaringan (bagaimana individu saling 

mengenal) melalui nama dan frekuensi komunikasi, dsb (Lane, 

2004). 

Namun seiring perkembangannya, para peneliti beralih 

pada perspektif lain untuk memahami Dukungan Sosial, yaitu 

Dukungan Fungsional. Hal tersebut disebabkan definisi 

struktural Dukungan Sosial hanya menaruh perhatian terhadap 

eksistensi hubungan antar individu. Sebaliknya, definisi 

fungsional Dukungan Sosial tidak hanya memperhatikan 

eksisitensi hubungan antar indiidu, tetapi juga memperhatikan 

maksud (untuk tujuan apa) hubungan tersebut terjadi (Lane, 

2004). 

 Dukungan Sosial dipandang dari perspektif ’Fungsional’ 

Definisi fungsional Dukungan Sosial merujuk pada 

adanya indikasi bahwa individu menjalankan sebuah fungsi 

untuk mendukung seseorang. Lebih jelasnya, Cobb (dalam Lane, 

2004) mendefinisikan Dukungan Sosial sebagai persepsi 

individual bahwa individu dicintai, dihargai, diakui sebagai aset 

dalam jaringan. 

Berbeda dengan definisi struktural Dukungan Sosial yang 

menekankan kelekatan individu dalam hubungan interpersonal, 
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definisi fungsional Dukungan Sosial mengukur dua sisi, yaitu: 

(Lane, 2004) 

a). Perceived Social Support, yaitu ketersediaan dukungan yang 

dirasakan individu saat membutuhkan. 

b). Received Social Support, yaitu dukungan aktual atau yang 

sebenarnya diterima individu pada saat itu. 

Tipe Dukungan Sosial 

Setelah dua perspektif Dukungan Sosial (struktural dan 

fungsional) seperti yang dijelaskan sebelumnya, muncul 

klasifikasi baru untuk memahami Dukungan Sosial, yaitu 

berdasarkan pembedaan fungsi atau tipe dukungan yang 

kemungkinan memiliki kegunaan yang berbeda-beda pada 

beragam situasi. Dimensi atau tipe Dukungan Sosial tersebut 

telah digambarkan oleh beberapa ahli scebagai berikut: (Cohen, 

2000) 

a). Emotional Support 

Merujuk pada keberadaan individu yang dapat 

menerima, serta mendengarkan secara simpatik dan peduli 

kepada individu lain yang sedang mnegalami masalah. 

b). Instrumental Support 

Mencakup bantuan praktikal yang diberikan saat 

dibutuhkan, seperti meminjamkan uang dan obyek fisik yang 

lain. 

c). Informational Support 

   Mencakup penyediaan informasi/pengetahuan, nasehat, 

maupun bimbingan yang berguna untuk penyelesaian 

masalah. 

d). Companionship Support 

  Mencakup kesediaan diri untuk membawa seseorang 

berpartisipasi di dalam altifitas sosial, seperti: rekreasi, pesta, 

dsb. 

Sumber Dukungan Sosial 



 35 

 Dukungan Sosial dapat dipahami melalui sudut 

pandang ‟sumber dukungan‟. Penelitian empiris dalam literatur 

stres kerja menegaskan bahwa Dukungan Sosial (terutama dalam 

konteks dunia kerja) dapat dipahami berdasarkan dua sumber 

dukungan, yaitu: (Lane. 2004) 

a). Work Support 

  Merupakan dukungan yang diperoleh individu yang 

berasal dari dalam (internal) dunia kerja, yaitu: dukungan dari 

atasan (Supervisor Support) dan dukungan dari rekan kerja 

(Coworker Support). 

b). Non-Work Support 

  Merupakan dukungan yang diperoleh individu yang 

berasal dari luar (eksternal) dunia kerja, seperti: dukungan 

dari keluarga, teman, dsb. 

Dukungan Sosial Rekan Kerja (Coworker Support) 

Berdasarkan pendapat Lane (2004), maka konsep 

Dukungan Sosial Rekan Kerja atau Coworker Support yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini berasal dari konsep Dukungan 

Sosial yang dipandang dari perspektif ‟fungsional‟, yaitu 

perceived social support yang menjelaskan mengenai 

ketersediaan dukungan dari rekan kerja yang dirasakan individu 

saat membutuhkan. Dukungan Sosial Rekan Kerja (Coworker 

Support) merupakan salah satu jenis Dukungan Sosial yang 

bersumber dari internal dunia kerja individu (Work Support) 

(Lane, 2004). 

Sebagian besar peneliti stres kerja menyadari bahwa 

dukungan dari atasan maupun rekan kerja merupakan dua sumber 

Dukungan Sosial yang paling utama untuk pekerja. Hal ini 

menegaskan bahwa dalam konteks dunia kerja, internal 

organisasi memberikan dukungan yang lebih besar (Work 

Support) dibandingkan dengan pihak eksternal (Non-Work 

Support) (Ellis & Miller, 1994). 
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Dukungan Sosial dari internal organisasi/tempat kerja 

dapat berasal dari dari atasan (Supervisor Support) maupun rekan 

kerja (Coworker Support). Greenglass et al. (dalam Lane, 2004) 

melakukan penelitian untuk menguji pengaruh dukungan dari 

atasan dan rekan kerja terhadap stres dan burnout pada guru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dukungan dari 

sesama guru (rekan kerja) yang berpengaruh terhadap stres dan 

burnout pada guru. Berdasarkan penelitian tersebut, dukungan 

dari rekan kerja nampaknya lebih efektif dalam membantu 

individu saat menghadapi kondisi kerja yang buruk. 

Secara khusus, dukungan yang berasal dari rekan kerja 

dapat disebut sebagai Dukungan Sosial Rekan Kerja (Coworker 

Support). Fass et al. (2000) menyebut dukungan tersebut sebagai 

Perceived Coworker Support. Dukungan Sosial rekan Kerja 

(Coworker Suppport) inilah yang diasumsikan berpengaruh 

terhadap Komitmen Karier dalam penelitian ini. 

3. Komponen-komponen Dukungan Sosial Rekan Kerja 

(Coworker Support) 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dukungan Sosial 

Rekan Kerja yang dimaksud dalam penelitian ini berasal dari 

perspektif „fungsional‟ Dukungan Sosial, yaitu perceived social 

support (Lane, 2004). Oleh karena itu, Dukungan Sosial Rekan 

Kerja dimaknai sebagai penghayatan subjektif individu mengenai 

ketersediaan dukungan dari rekan kerja saat individu 

membutuhkan. Komponen Dukungan Sosial Rekan Kerja yang 

dipakai dalam penelitian ini terdiri dari: (Lane, 2004) 

a). Dukungan Emosional 

Dukungan emosional merupakan kehadiran satu orang 

atau lebih yang mampu mendengarkan dengan simpatik pada 

saat individu memiliki masalah, dan mampu memberikan 

sikap care. 

b). Dukungan Instrumental 
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Persepsi individu mengenai bantuan praktikal yang 

diperoleh individu saat membutuhkan. 

 

D. HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA 

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai 

hubungan antara Pemberdayaan Psikologis dan Komitmen Karier, 

serta hubungan antara Dukungan Sosial Rekan Kerja dan Komitmen 

Karier.  

Hasil penelitian yang mendukung adanya pengaruh 

Pemberdayaan Psikologis terhadap Komitmen Karier. 

Penelitian Somech (2005) yang dilakukan terhadap 983 guru 

dari 25 SMP dan 27 SMA di Israel membuktikan bahwa 

Pemberdayaan Psikologis memiliki korelasi positif yang signifikan 

(p < .001) dengan Komitmen Karier. Dalam hal ini ketika tingkat 

Pemberdayaan Psikologis tinggi, maka Komitmen Karier juga tinggi. 

Hasil penelitian Gumusluoglu dan Aygun (2010) yang dilakukan 

terhadap 445 pekerja bidang R&D dari dua Universitas di Ankara, 

Turki juga membuktikan bahwa Pemberdayaan Psikologis memiliki 

hubungan yang kuat dengan Komitmen Karier dengan koefisien 

korelasi sebesar r = 0.89.  

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, hasil penelitian 

Bogler dan Somech (2004) memberi bukti bahwa dari enam dimensi 

Pemberdayaan Psikologis, tiga diantaranya (self-efficacy, 

professional growth, dan status) merupakan prediktor signifikan 

Komitmen Karier guru. Ketiga dimensi tersbut mampu menjelaskan 

40% dari seluruh varian yang mempengaruhi Komitmen Karier guru.  

Bagaimana ketiga dimensi Pemberdayaan Psikologis (self-

efficacy, professional growth, dan status) bisa berpengaruh terhadap 

Komitmen Karier guru? Melalui self-efficacy, guru yang memiliki 

harapan tinggi terhadap diri sendiri untuk sukses di sekolah akan 

mengeluarkan fungsi-fungsi ekstra dari dalam dirinya. Pada akhirnya 

guru tersebut merasa lebih berkomitmen terhadap sekolah dan 
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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).  

Selanjutnya, melalui status, guru yang merasa diperlakukan 

secara profesional, diakui dan dihargai kompetensinya oleh kolega 

guru di sekolah, cenderung lebih berkontribusi terhadap sekolah 

(Bogler & Somech, 2004). Kontribusi tersebut diekspresikan melalui 

besarnya komitmen terhadap profesi dan sekolah. Sedangkan melalui 

professional growth, guru yang merasa bekerja dalam lingkungan 

kondusif yang menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan profesi, 

akan merasa berkomitmen terhadap profesinya (Bogler & Somech, 

2004). 

Hasil penelitian yang tidak mendukung adanya pengaruh 

Pemberdayaan Psikologis terhadap Komitmen Karier. 

Berlawanan dengan berbagai penelitian di atas, penelitian 

Bogler dan Somech (2002) membuktikan 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, 2002).  

Berdasarkan penjelasan mengenai hasil-hasil penelitian di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pro kontra 

tentang pengaruh Pemberdayaan Psikologis terhadap Komitmen 

Karier. 
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Hasil penelitian yang mendukung adanya pengaruh Dukungan 

Sosial Rekan Kerja terhadap Komitmen Karier. 

Berkaitan dengan Dukungan Sosial Rekan Kerja, terdapat beberapa 

hasil penelitian yang membuktikan adanya pengaruh Dukungan 

Sosial Rekan Kerja terhadap Komitmen Karier. Hasil penelitian 

Singh dan Billingsley (1998) yang dilakukan terhadap 9.040 guru di 

Kolombia mengindikasikan bahwa dukungan kolega berpengaruh 

terhadap Komitmen Karier guru. Pengaruh Dukungan Kolega 

tersebut lebih besar dibandingkan dengan pengaruh dukungan kepala 

sekolah terhadap Komitmen Karier guru  (ß = 0.30 > ß = 0.28).  

Hasil penelitian Chan yang dilakukan terhadap 120 guru 

sekolah teknik dari seluruh Sarawak juga mengindikasikan hal yang 

sama yaitu Dukungan Sosial Rekan Kerja memiliki korelasi 

signifikan dengan Komitmen Karier guru (r = 0.51; p<0.05). Dalam 

hal ini guru yang gagal/tidak mendapatkan dukungan dari kolega di 

tempat kerja, ditemukan memiliki komitmen yang rendah terhadap 

profesi guru. Selain itu, uji regresi menghasilkan nilai R
2
 = 0.345%, 

p<0.001. Hal ini berarti bahwa Dukungan Kolega merupakan 

prediktor yang signifikan untuk Komitmen Karier guru. Dalam hal 

ini Dukungan Kolega mampu menjelaskan 34.5% variansi dalam 

Komitmen Karier (Sumber: web 1). 

Sejalan dengan penelitian tersebut, Berry (2012) melakukan 

penelitian dengan menggunakan survey melalui telepon terhadap 203 

orang guru yang bekerja di sekolah daerah/pedesaan dari 33 daerah 

yang dipilih secara acak. Survey tersebut bermaksud untuk menguji 

hubungan antara dukungan yang diperoleh guru dalam bekerja 

dengan kepuasan kerja dan komitmen kerja guru. Penelitian Berry 

(2012) tersebut menghasilkan data bahwa dukungan dari rekan kerja 

(sesama guru) di sekolah memiliki korelasi positif yang signifikan 

dengan kedua aspek komitmen guru terhadap profesi. Dukungan 

rekan kerja (sesama guru) di sekolah memiliki korelasi positif yang 

signifikan dengan keinginan untuk tinggal/tetap berada di tempat 
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kerja saat ini (r = 0.13, p<0.05). Lebih lanjut, Dukungan rekan kerja 

(sesama guru) di sekolah memiliki korelasi positif yang signifikan 

dengan kemungkinan guru untuk tetap memilih profesi guru 

seandainya memiliki kesempatan untuk memilih lagi (r = 0.11, 

p<0.05). 

Lebih lanjut, hasil penelitian Singh dan Billingsley (1998) 

semakin memperkuat adanya pengaruh positif signifikan Dukungan 

Sosial Rekan Kerja terhadap Komitmen Karier. Bagaimana pengaruh 

positif tersebut bisa terjadi ? Pada saat guru saling berbagi nilai, 

saling membantu dalam menyelesaikan masalah, dan saling 

membantu dalam mengembangkan karier, maka akan tercipta 

kepuasan dalam diri guru. Hal ini didukung oleh pendapat Singh dan 

Billingsley (1998) bahwa guru yang bekerja dalam lingkungan kerja 

yang mendukung, dapat merasakan kepuasan dan  emosi-emosi 

positif. Kondisi psikologis tersebut kemudian membawa guru 

berkomitmen terhadap profesinya. 

Selain itu, Dukungan Sosial Rekan Kerja dapat 

mempengaruhi Komitmen Karier disebabkan isolasi dari kolega 

(tidak adanya dukungan 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.   

Hasil penelitian yang tidak mendukung adanya pengaruh 

Dukungan Sosial Rekan Kerja terhadap Komitmen Karier. 

Berlawanan dengan hasil-hasil penelitian di atas, penelitian 

Baggerly dan Osborn (2006) yang dilakukan terhadap 1.280 konselor 

sekolah di Florida menghasilkan data bahwa dukungan dari rekan 

kerja memang memiliki korelasi positif signifikan terhadap 

Komitmen Karier guru (r = 0.06), namun setelah dilakukan uji 

regresi ternyata dukungan dari rekan kerja bukan merupakan 
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prediktor yang signifikan untuk Komitmen Karier guru. Mengapa hal 

tersebut terjadi ? Dukungan Sosial tidak hanya berasal dari rekan 

kerja, sehingga tidak adanya pengaruh Dukungan Sosial Rekan Kerja 

terhadap Komitmen Karier guru mungkin terjadi karena ada 

Dukungan Sosial yang bersumber dari pihak lain yang lebih 

berpengaruh terhadap Komitmen Karier. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian Coladarci (1992) yang memberi bukti bahwa prediktor 

yang signifikan untuk komitmen guru adalah iklim sekolah yang 

berkaitan dengan kepala sekolah (sebagai supervisor), bukan iklim 

sekolah yang berkaitan dengan hubungan antar guru. 

Selain penelitian tersebut, studi kualitatif yang dilakukan oleh 

Puspitasari dan Asyanti (2011) menunjukkan bahwa faktor eksternal 

yang lebih berpengaruh terhadap Komitmen Profesional adalah 

dukungan keluarga, bukan dukungan rekan kerja. Sejalan dengan 

hasil penelitian tersebut, hasil penelitian Hasan dan Subhani (2011) 

membuktikan bahwa dukungan dalam bentuk motivasi dari rekan 

kerja tidak berpengaruh terhadap Komitmen Karier. Mengapa hal 

tersebut terjadi ? Dukungan berupa motivasi dari rekan kerja 

memang mampu mendorong/meningkatkan moral pekerja pada 

waktu yang relatif singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lebih 

lama pekerja mulai kehilangan lagi minat/ketertarikannya terhadap 

pekerjaan dan pada akhirnya menjauhkan pekerja dari komitmen 

terhadap karier (Hasan & Subhani, 2011). 

Berdasarkan penjelasan mengenai hasil-hasil penelitian di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pro kontra 

tentang pengaruh Dukungan Sosial rekan Kerja terhadap Komitmen 

Karier. Serangkaian pro kontra hasil-hasil penelitian di atas 

mengungkap pengaruh Pemberdayaan Psikologis dan Dukungan 

Sosial Rekan Kerja terhadap Komitmen Karier yang masih sebatas 

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

hendak menguji pengaruh Pemberdayaan Psikologis dan Dukungan 

Sosial Rekan Kerja secara simultan terhadap Komitmen Karier guru. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menggambarkan pola 

pengaruh Pemberdayaan Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan 

Kerja terhadap Komitmen Karier dalam model penelitian berikut ini: 

Gambar 2.2 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. HIPOTESIS 

Serangkaian penjelasan konseptual dan review berbagai hasil 

penelitian mengenai Pemberdayaan Psikologis, Dukungan Sosial 

Rekan Kerja, dan Komitmen Karier, menghantar penulis untuk 

merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

“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”. 
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