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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepuasan Kerja

1. Kepuasan Kerja Guru

Robbins & Judge (2012) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu

perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari

sebuah evaluasi karakteristiknya. Rivai & Sagala (2009) menjelaskan

kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual.

Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan

sistem nilai pada dirinya.

Luthans (2006) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah respon

emosional karyawan tentang pencapaian harapan dari hasil pekerjaannya.

Greenberg & Baron (2003) mendeskripsikan kepuasan kerja individu sebagai

sikap positif atau negatif apa yang dilakukan individual terhadap

pekerjaannya. Sementara itu Vecchio (1995) menyatakan kepuasan kerja

sebagai pemikiran perasaan, dan kecenderungan tindakan seseorang, yang

merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kreitner & Kinicki (2005) kepuasan

kerja merupakan respons afektif atau emosional terhadap berbagai segi

pekerjaan seseorang. Wexley & Yukl (2005) mengatakan bahwa kepuasan

kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Howell &

Dipboye (1986) memandang kepuasan kerja sebagai hasil kesuruhan dari
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derajat rasa suka atau tidak sukanya karyawan (guru) terhadap berbagai aspek

pekerjaannya.

Noe, dkk (2006) mengatakan bahwa job satisfaction as a pleasureable

feeling that result from the perception that one’s job fulfillment of one’s

important job values. Berdasarkan definisi ini,  kepuasan kerja terdiri dari tiga

aspek penting, kepuasan kerja merupakan suatu fungsi nilai, persepsi, dan

perbedaan menurut karyawan (guru) mengenai yang seharusnya mereka

terima.

Tiffin (1958) mendeskripsikan bahwa kepuasan kerja berhubungan erat

dengan sikap dari karyawan (guru) terhadap pekerjaannya sendiri, situasi

kerja, kerja sama antara pemimpin dengan sesama karyawan (guru).

Pandangan senada juga dikemukakan oleh Gibson, dkk (2000) yang

menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki karyawan (guru)

tentang pekerjaannya.

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut

penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan (guru) terhadap kondisi dan

situasi kerja, termasuk masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik dan kondisi

psikologis (Anoraga, 2009). Hal senada juga dikatakan Blum (1956) kepuasan

kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap

khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan

sosial.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 menjelaskan

bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik,
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mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah. Selain memiliki tugas sebagai seorang pendidik,

guru juga berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional (Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, 2006). Artinya, guru harus

mampu mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan.

Pengertian guru menurut Surya (2000) guru mempunyai makna sebagai

se-seorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan

mengembangkan kepribadian anak didik, baik yang berlangsung di sekolah

maupun di luar sekolah. Kedudukan guru tidak dapat seluruhnya diganti-kan

oleh alat, meski secanggih apa pun. Semakin akurat guru melaksanakan

fungsinya, semakin terjamin tercipta dan terbina kualitas lembaga pendidikan

atau sekolah.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

kepuasan kerja guru adalah suatu respon puas atau tidak puas guru yang

berhubungan dengan hasil penyesuaian diri atas pekerjaannya.

2. Dimensi-dimensi Kepuasan Kerja

Luthans (2006) mengatakan bahwa pengaruh utama dari kepuasan kerja

ditunjukkan dari enam dimensi, diantaranya berikut:

a. Pekerjaan itu sendiri

Dalam hal dimana pekerjaan memberikan tugas yang menarik,

kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung
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jawab. Penelitian terbaru menemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan

kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan

kerja, dan jika persyaratan kreatif pekerjaan karyawan (guru) terpenuhi,

maka mereka cenderung menjadi puas.

b. Gaji

Sejumlah upah yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa

dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang

lain dalam organisasi (sekolah). Karyawan (guru) melihat gaji sebagai

refleksi dari bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka

terhadap perusahaan (sekolah).

c. Promosi

Kesempatan promosi merupakan kesempatan untuk maju dalam

organisasi (sekolah). Promosi dalam pengertian tradisional yang berarti

menapaki tangga hierarki kesuksesan dalam perusahaan (sekolah).

d. Pengawasan

Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan

dukungan perilaku. Dapat dikatakan bahwa ada dua dimensi gaya

pengawasan yang mempengaruhi kepuasan kerja. Dimensi pertama adalah

berpusat pada karyawan (guru), diukur menurut tingkat dimana penyelia

menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada karyawan (guru).

Dimensi yang lain adalah partisipasi atau pengaruh, seperti diilustrasikan

oleh manajer yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka.
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e. Rekan kerja

Tingkat di mana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung

secara sosial. Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa kelompok yang

memerlukan saling ketergantungan antaranggota dalam menyelesaikan

pekerjaan, akan memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Penelitian

antarbudaya yang terbaru menemukan bahwa jika anggota menentang tim

secara umum dan aturan tim secara khusus, maka mereka akan menjadi

kurang puas daripada jika menjadi bagian dari tim.

f. Kondisi kerja

Kondisi kerja yang menyangkut dengan suasana tempat kerja.

Dengan kata lain, efek lingkungan kerja sama halnya dengan efek

kelompok kerja. Jika segalanya berjalan baik, tidak ada masalah kepuasan

kerja. Jika segalanya berjalan buruk, masalah ketidakpuasan kerja akan

muncul.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diberikan kesimpulan

bahwa dimensi-dimensi pada kepuasan kerja yaitu meliputi, pekerjaan itu

sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, rekan kerja dan kondisi kerja.

3. Karakteristik Kepuasan Kerja

Smith, Kendall & Hulin (1969), ada lima karakteristik penting yang

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu:

a. Pekerjaan, sampai sejauhmana tugas kerja dianggap menarik dan

memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima tanggung jawab.
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b. Upah atau gaji, yaitu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan

dari upah atau gaji.

c. Penyelia atau pengawasan kerja yaitu kemampuan penyelia untuk

membantu dan mendukung pekerjaan.

d. Kesempatan promosi yaitu keadaan kesempatan untuk maju.

e. Rekan kerja yaitu sejauh mana rekan kerja bersahabat dan berkompeten.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diberikan kesimpulan

karakteristik kepuasan kerja, yakni pekerjaan, upah dan gaji, penyelia atau

pengawas kerja, kesempatan promosi dan rekan kerja.

4. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Ghiselli & Brown (1955) mengemukakan bahwa faktor-faktor dibawah

ini merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja:

1) Kedudukan

Umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja

pada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa puas daripada mereka yang

bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Pada beberapa penelitian

menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu benar, tetapi justru

perubahan dalam tingkat pekerjaanlah yang mempengaruhi kepuasan

kerja.

2) Pangkat jabatan

Pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat atau golongan

sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada orang

yang melakukannya. Apabila kenaikan upah, maka sedikit banyaknya
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dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan terhadap kedudukan

yang baru itu akan mengubah perilaku dan perasaanya.

3) Umur

Dinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja dengan

umur karyawan (guru). Umur diantara 25 tahun sampai 34 tahun dan 40

tahun sampai 45 tahun adalah merupakan umur-umur yang bisa

menimbulkan perasaan kurang puas terhadap pekerjaan.

4) Jaminan finansial dan jaminan sosial

Finansial dan jaminan sosial kebanyakan berpengaruh terhadap

kepuasan kerja.

5) Mutu pengawasan

Hubungan antara karyawan (guru) dengan pihak pimpinan sangat

penting artinya dalam menaikkan produktivitas kerja. Kepuasan dapat

diartikan melaluiperhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan

kebawahan, sehingga karyawan (guru) akan merasa bahwa dirinya

merupakan bagian yang penting dari organisasi (sekolah).

Sedangkan Gilmer (1966) mengatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja adalah:

1) Kesempatan untuk maju

Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh

pengalaman dan peningkatan kemampuan selama bekerja.
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2) Keamanan kerja

Faktor ini disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik bagai

karyawan (guru). keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan

karyawan (guru) selama bekerja.

3) Gaji

Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang

mengekspresikan kepuasan kerja dengan sejumlah uang yang

diperolehnya.

4) Perusahaan (sekolah) dan manajemen

Perusahan (sekolah) dan manajemen yang baik adalah yang

mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini yang

menentukan kepuasan kerja karyawan (guru).

5) Pengawasan

Sekaligus atasannya, supervisi yang buruk dapat berakibat absensi

dan trun over.

6) Faktor instrinsik dari pekerjaan

Atribut yang ada dalam pekerjaan mensyaratkan keterampilan

tertentu. sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas dapat

meningkatkan atau mengurangi kepuasan.

7) Kondisi kerja

Termaksud disini kondisi tempat, ventilasi, penyiaran, kantin, dan

tempat parkir.
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8) Aspek sosial dalam pekerjaan

Merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi

dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam

bekerja.

9) Komunikasi
Komunikasi yang lancar antarkaryawan (antarguru) dengan pihak

manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatan. Dalam hal ini,

adanya kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, memahami, dan

mengakui atasan pendapat ataupun prestasi karyawannya (gurunya) sangat

berperan penting dalam menimbulkan rasa puas terhadap pekerjaan.

10) Fasilitas

Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan

merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan

menimbulkan rasa puas. .

Sedangkan menurut Rivai (2005) faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada dasarnya dapat dibedakan

menjadi dua kelompok. Yaitu:

a. Faktor instrinsik

Faktor instrinsik adalah faktor yang berasal dari diri karyawan

dan dibawa oleh setiap karyawan sejak mulai bekerja di tempat

pekerjaannya.

b. Faktor ekstrinsik

Faktor ekstrinsik menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri

karyawan, antara lain kondisi fisik lingkungan kerja,
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interaksinya dengan karyawan lain, sistem penggajian dan

sebagainya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja adalah kedudukan, pangkat jabatan, umur,

jaminan finansial dan jaminan sosial, dan mutu pengawasan.

5. Dampak Kepuasan dan Ketidakpuasan Kerja

Dampak perilaku dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja telah banyak

diteliti dan dikaji. Munandar (2001) menjelaskan bahwa dampak dari

kepuasan dan ketidakpuasan kerja dapat dilihat dari:

a. Produktivitas

b. Ketidakhadiran karyawan (guru)

c. Kesehatan

Menurut Robbins & Judge (2012) ketidakpuasan kerja pada

karyawan(guru) dapat diungkap dengan:

a. Keluar (exit). Perilaku yang ditunjukan untuk meninggalkan organisasi

(sekolah) termaksud mencari posisi baru dan mengundurkan diri.

b. Aspirasi (voice). Secara aktif dan konstruksi berusaha memperbaiki

kondisi termaksud menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah

dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja.

c. Kesetiaan (loyality). Secara pasif tetapi optimistis menunggu membaiknya

kondisi, termaksud membela organisasi (sekolah) ketika berhadapan

dengan kecaman eksternal dan mempercayai organisasi (sekolah) dan

manajemennya untuk “melakukan hal yang benar”
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d. Pengabaian (neglect): secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih

buruk, termaksud ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus,

kurangnya usaha, dan meningkatnya angka kesalahan.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk mengemukakan secara umum

mengenai objek penelitian yang dilakukan dalam kerangka variabel yang akan

diteliti. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

kepuasan kerja dari Luthans (2006). Pada hakikatnya, kepuasan kerja

merupakan perasaan senang atau tidak senang guru dalam memandang dan

menjalani pekerjaannya. Apabila guru senang terhadap pekerjaannya, maka

guru tersebut akan merasa puas terhadap pekerjaannya (Sutrisno, 2009).

Permasalahan kepuasan kerja bukanlah hal yang bersifat sederhana,

baik secara konsep maupun dalam analisisnya. Hal ini dikarenakan konotasi

kepuasan kerja sangatlah beragam. Kepuasan kerja guru memiliki peranan

penting dalam meningkatkan mutu pendidikan bangsa serta dalam

mewujudkan visi dan misi sekolah. Luthans (2006) mengemukakan bahwa

kepuasan kerja adalah ungkapan kepuasan guru tentang bagaimana pekerjaan

mereka dapat memberikan manfaat bagi sekolah, yang berarti bahwa apa yang

diperoleh dalam bekerja sudah memenuhi apa yang dianggap penting.

Kepuasan kerja itu dianggap sebagai hasil dari pengalaman guru dalam

hubungannya dengan nilai sendiri seperti apa yang dikehendaki dan

diharapkan dari pekerjaannya.
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Guru yang merasa puas terhadap pekerjaannya tidak terlepas dari

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Mangkunegara (2009) mengatakan

kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor kepegawaian diantaranya adalah

kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik,

pendidikan, emosi, cara berfikir, prestasi dan sikap kerja. Penelitian yang

dilakukan oleh Marfiah (2008) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang

signifikan antara umur dan masa kerja dengan kepuasan kerja dan tidak ada

perbedaan kepuasan kerja antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan.

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Mendrofa (2010) terhadap guru

SD yang ada di kota Bogor diketahui bahwa ada perbedaan signifikan

kepuasan kerja antara guru Pegawai Negeri Sipil, guru Pegawai Tidak Tetap,

dan guru Honorer Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tamansari Jakarta

Barat.

Guru PNS pada sekolah umumnya telah dilengkapi dengan fasilitas-

fasilitas yang menunjang kenyamanan dan keamanan mereka dalam bekerja.

Berbeda dengan guru honor yang hanya menerima gaji pokok, tanpa jenjang

karir dan sewaktu-waktu mudah di-PHK (security job). Guru honor bekerja

dengan pekerjaan yang telah ditetapkan dimana biasanya bukan merupakan

inti dari sekolah tempatnya bekerja sehingga tanggung jawab, kemajuan,

pencapaian, pengakuan dan tantangan dari pekerjaan, yang ada tentu berbeda

dari guru PNS di sekolah (Marista, 2009).

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap dari individu dan merupakan

umpan balik terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan salah satu
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faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal.

Ketika guru merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya guru akan berupaya

semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk

menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan demikian produktivitas dan hasil

kerja kerja guru akan meningkat secara optimal.

Menurut Windryanto (2004) kepuasan kerja atau job satisfaction pada

dasarnya merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak

menyenangkan, dalam memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya dan ini nampak

pada perilaku dan sikap guru dalam kehidupan sehari-hari, biasanya

ditunjukkan dalam hal tanggapan yang positif dalam bekerja. Perlu disadari

bahwa kepuasan kerja merupakan faktor yang mendorong guru lebih giat

bekerja dan sekaligus sebagai motivasi dalam bekerja.

Kebanyakan studi juga menunjukkan suatu hubungan yang positif

antara kepuasan kerja dengan usia, sekurangnya sampai usia 60 tahun.

Kepuasan kerja akan cenderung terus-menerus meningkat pada para guru yang

professional dengan bertambahnya usia mereka, sedangkan pada guru yang

nonprofessional kepuasan itu merosot selama usia setengah baya dan

kemudian naik lagi dalam tahun-tahun berikutnya (Robbins & Judge, 2012).

Siagian (2009) juga mengatakan bahwa usia merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja.

Menurut Robbins & Judge (2012) kepuasan kerja ini merupakan sikap

umum individu yang bersifat individual tentang perasaan seseorang terhadap
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pekerjaannya. Terlepas dari semua itu, kepuasan kerja pada sekolah

tergantung bagaimana kepuasan kerja guru laki-laki maupun perempuan. Jenis

kelamin didefinisikan sebagai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan

yang tidak hanya mengacu perbedaan biologisnya, namun juga hal-hal yang

mencakup nilai sosial dan budaya, termasuk juga dalam hal pekerjaan

(Valendri, 2015).

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan kepuasan

kerja pada guru di SMK N 1 Bangkinang ditinjau dari status kepegawaian,

usia dan jenis kelamin.


