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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

   Dalam dunia pendidikan kepuasan kerja seorang guru menjadi hal 

penting, sebab kepuasan kerja guru terhadap organisasi pendidikan dapat 

menciptakan produktifitas kerja dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

Atas dasar hal tersebut, kepuasan kerja menjadi hal yang menarik untuk 

dikaji guna mengetahui kepuasan kerja guru dalam mencapai tujuan dan 

kualitas pendidikan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang pentingnya 

kepuasan kerja guru yang difokuskan pada kepuasan guru di Sekolah 

Menengah Atas Negeri di Kota Kupang. Kepuasan kerja guru ini diteliti 

berdasarkan pertimbangan guru sebagai pendidik bertanggungjawab penuh 

dalam mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi, guru dapat mempersiapkan siswa untuk 

mengembangkan diri dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, guru dapat menjalankan tugas-tugasnya (tugas professional, 

tugas manusiawi dan tugas kemasyarakatan), dan guru dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui kualitas profesinya. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini penulis melihat dua faktor yang 

memengaruhi kepuasan kerja guru, yakni kecerdasan emosional dan 

komitmen organisasi serta bagaimana hubungan antara kecerdasan 

emosional, komitmen organisasi dan kepuasan kerja ditinjau dari jenis 

kelamin guru-guru SMA Negeri di Kota Kupang.    

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan sebagai hal yang penting dalam kehidupan manusia. 

karena melalui pendidikan dapat memanusiakan manusia. Sebagaimana 

yang tampak dalam pengertian pendidikan oleh Tilaar (2002) bahwa 

pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam 



2 
 

pengembangan diri tiap individu untuk dapat mengembangkan diri dan 

melangsungkan kehidupan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu 

rangkaian proses pembelajaran anak manusia yang bertujuan untuk 

mencapai kedewasaan diri yang berkualitas baik dan cerdas secara 

intelektual, moral, sosial, dan emosional (Saroni, 2006). Pernyataan di atas 

sejalan dengan tujuan pendidikan Indonesia yang tercantum dalam GBHN 

1993 bahwa kebijaksanaan pembangunan sektor pendidikan ditujukan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, yaitu manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, 

berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggungjawab, produktif, dan 

sehat jasmani-rohani (Pidarta, 2000).  

 Dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak terlepas dari 

persaingan global. Pada umumnya globalisasi membawa perubahan dalam 

kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi bagi kehidupan 

manusia. Seperti dalam bidang pendidikan. Sementara itu, dalam bidang 

pendidikan tentunya harus ada pengembangan sumber daya manusia, 

sebab manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan 

(Tilaar, 2002). Dengan demikian, dalam menghadapi globalisasi tersebut, 

pendidikan Indonesia dapat menunjukkan daya saing yang tinggi guna 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif yang 

dihasilkan oleh lembaga pendidikan (Rochaety, Rahayuningsih dan Yanti, 

2006).  Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Wijono (2012) 

bahwa organisasi yang mempunyai sumber daya manusia berkualitas dapat 

diharapkan berdaya saing tinggi dan juga mempunyai keunggulan 

kompetitif (competitive advantage). Senada dengan itu, Sulieman, 

Mohammad, AL-Zeaud & Batayneh (dalam Hanaysha, Khallid, Mat, 

Sarassina, Rahman dan Zakaria, 2012) menjelaskan bahwa organisasi 
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merupakan sistem sosial yang menganggap sumber daya manusia yang 

berkualitas sebagai salah satu faktor utama untuk mencapai keuntungan 

kompetitif dan mempengaruhi efektifitas organisasi.  

 Sumber daya manusia yang berkualitas dalam organisasi 

pendidikan itu sendiri salah satunya adalah guru. Jadi sehat atau tidaknya 

kondisi lembaga pendidikan banyak tergantung kepada tenaga 

administratif, tenaga pengajar, dan professional atau peneliti (Rochaety et 

al., 2006). Selanjutnya berhubungan dengan pernyataan tersebut, dapat 

dikatakan bahwa kontribusi tenaga pengajar telah cukup menunjukkan 

tingkat profesionalisme dan pengabdian yang tinggi. Terkait pentingnya 

peranan guru dalam proses pendidikan telah menimbulkan keyakinan 

bahwa tingkat rendahnya kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh 

kualitas guru (Dahlan, t.t). Oleh sebab itu, guru sebagai salah satu 

komponen utama di sekolah, memegang peranan  yang sangat strategis 

terhadap pencapaian tujuan dari program-program yang telah ditetapkan 

oleh sekolah dan tujuan Pendidikan Nasional (Soni, t.t).  

 Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang dicantumkan 

dalam GBHN 1993 tersebut di atas, maka guru perlu memahami tugas-

tugasnya. Tugas pokok guru yaitu tugas professional, tugas manusiawi dan 

tugas kemasyarakatan. 1) Tugas professional dari seorang guru  yaitu 

meneruskan transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai lain 

yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak; 2) Tugas 

manusiawi adalah tugas-tugas guru dalam membantu anak didik agar dapat 

memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. 

Tugas-tugas manusiawi itu adalah transformasi diri, identifikasi diri dan 

pengertian tentang diri sendiri; 3) Tugas kemasyarakatan merupakan 

konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan 
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melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat 

UUD 1945 dan GBHN (Pidarta, 2000). 

 Atas dasar berbagai tugas guru, maka keberadaan guru terhadap 

organisasi pendidikan sangat diperlukan demi kelangsungan organisasi 

pendidikan dalam setiap jenjangnya tersebut dan juga dalam kaitannya 

dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Sebab kualitas sumber 

daya manusia merupakan faktor utama yang memberikan kontribusi secara 

signifikan pada keberhasilan organisasi (Malik, Nawab, Naeem dan 

Danish, 2010). Pernyataan tersebut sejalan dengan Gehlawat (2012) bahwa 

kualitas pendidikan tergantung pada kualitas guru, kompetensi, dan 

dedikasinya. 

 Menurut data Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan 

Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO) tahun 2012 

melaporkan Indonesia berada di peringkat ke- 64 dari 120 negara 

berdasarkan penilaian Education Development Index (EDI) atau Indeks 

Pembangunan Pendidikan. Sementara itu, The United Nations 

Development Programme (UNDP) melaporkan Human Development 

Index (HDI) Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 108 pada 

2010 menjadi peringkat 124 dari 180 negara pada tahun 2012. Pada 14 

Maret 2013 dilaporkan urutan 121 dari 185 negara. Hal tersebut terjadi 

karena tenaga pendidik yang mengeluhkan kesejahteraan mereka kurang 

terpenuhi, sehingga berdampak pada kinerja mereka dan pada akhirnya 

terjadi penurunan mutu pendidikan Indonesia. Selanjutnya disebutkan 

bahwa hal ini disebabkan oleh gaji tenaga pendidik di Indonesia yang 

masih terhitung rendah berdasarkan survey dari World Bank yang 

melibatkan sedikitnya 12 negara di Asia (Dellasera, dalam Kompasiana, 

2013). 
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 Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Kupang merupakan 

sekolah-sekolah yang berada di lingkungan kota Kupang. Sekolah 

Menengah Atas Negeri ini mempunyai tujuan pendidikan sekolah 

menengah, yakni salah satunya mempersiapkan siswa-siswanya belajar 

untuk memasuki jenjang selanjutnya, yaitu Perguruan Tinggi. Guru 

sebagai salah satu komponen yang bekerja dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan menengah tersebut senantiasa dituntut dalam menunjukkan 

kualitas kinerja yang baik lewat tugas-tugasnya. Sebab kinerja yang baik 

dapat mewujudkan kualitas pendidikan itu sendiri dan guru dapat 

merasakan kepuasannya dalam bekerja.  

 Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa guru pada 

tanggal 19 Januari 2014, menunjukkan ada beberapa fenomena yang 

nampak terkait dengan kepuasan kerja. Secara positif, pada tahun 2013 

pembayaran tunjangan profesi guru di Kota Kupang sesuai dengan aturan 

dan waktu yang ditetapkan, sehingga tidak ada lagi keluhan karena 

keterlambatan pembayaran tunjangan guru dibanding tahun-tahun 

sebelumnya. Selain itu, terdapat pengawasan yang baik dari atasan 

terhadap bawahan dan hubungan dengan rekan guru pun terjalin dengan 

baik, hal ini nampak ketika memasuki jam sekolah dan hendak pulang 

saling bertegur sapa satu sama lain.  

 Namun di sisi lain, guru masih mengalami hal yang bersifat 

negatif. Salah satu contoh guru mengalami ketidakpuasan kerja ditandai 

oleh adanya Guru Republik Indonesia yang mengeluhkan pelaksanaan 

pembayaran tunjangan guru yang sering bermasalah. Komunitas Guru 

Jawa Barat yang merupakan gabungan guru dari beberapa organisasi guru, 

melaporkan tidak utuhnya pembayaran tunjangan profesi guru di Jawa 

Barat (Napitupulu dalam Kompas, 2012). Hal yang sama terjadi di Jakarta 

yang dikabarkan guru-guru non-PNS kecewa karena tunjangan profesi 
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guru yang diterima triwulan pertama 2013 tidak sesuai dengan Surat 

Keputusan Inpassing yang dikeluarkan Kemendikbud (Napitupulu dalam 

Kompas, 2013). 

  Selanjutnya, data dari UPT Pengembangan Pendidikan Formal dan 

non formal Provinsi NTT (2009, November 4), bahwa masih ada guru 

yang mengeluh karena mengajar di desa-desa lebih dari satu mata 

pelajaran sehingga mempengaruhi kesejahteraannya dan juga mutu 

pendidikan. Di samping itu, di lingkungan Sekolah Menengah Atas Kota 

Kupang terdapat guru yang mengeluh karena mengajar mata pelajaran 

yang bukan bagian keahliannya, keluhan lainnya menyangkut pengawas 

yang jam tugasnya dinilai tidak sebanyak jam mengajar guru tetapi juga 

mendapat tunjangan, juga keluhan dari beberapa guru yang mengatakan 

atasan belum melaksanakan tugasnya secara baik, selanjutnya promosi 

jabatan yang tidak adil di mana ada guru yang sudah bekerja bertahun-

tahun tidak pernah mendapat kesempatan maju dalam organisasi sekolah, 

berikutnya ketidakhadiran guru saat mengajar di kelas, jauhnya lokasi 

sekolah dari tempat tinggal guru, dan jumlah beban kerja yang melebihi 

jam kerja. Sikap-sikap mengeluh dan ketidakhadiran guru dalam mengajar 

memberikan gambaran bahwa terdapat guru yang merasa tidak puas 

dengan pekerjaannya. Hal tersebut sejalan dengan Zembylas dan 

Papanastasiou (2004), bahwa faktor utama ketidakpuasan kerja disebabkan 

oleh kelebihan beban kerja dan upah yang rendah. Selanjutnya Feber 

(dalam Agyekum, Suapim dan Peprah, 2013) mengatakan bahwa 

ketidakpuasan guru juga pada akhirnya mengurangi kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan siswa dan berdampak signifikan pada gangguan 

psikologis yang mengarah ke peningkatan ketidakhadiran, dan cacat 

tingkat tinggi yang terkait dengan stress.  
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 Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, dapat dikatakan guru 

mengalami masalah dengan ketidakpuasannya dalam bekerja, yang 

disebabkan oleh aspek pekerjaan itu sendiri, promosi, pengawasan dan 

menyangkut gaji guru yang tidak sesuai sehingga berdampak pada 

kinerjanya yang berakibat rendahnya kualitas pendidikan itu sendiri. Sebab 

guru yang merasa tidak puas mempengaruhi proses belajar siswa dan 

pertumbuhan akademis mereka (Gehlawat, 2012). Sebagaimana yang 

dikatakan Gehlawat (2012) bahwa sistem upah yang adil berdasarkan 

tuntutan pekerjaan dan tingkat keterampilan individu berakibat pada 

kepuasan kerja guru. Sebab salah satu aspek yang dapat menyebabkan 

seorang karyawan (guru) akan merasa puas terhadap pekerjaannya bila 

imbalan yang didapat adalah sesuai yang diharapkan. Demikan, maka 

gaji/imbalan dapat sebagai penentu kepuasan kerja (Siegel & Lane, 1982). 

Dengan kepuasan kerja yang dialami oleh guru, maka bisa berdampak 

pada kinerjanya, misalnya bila berhadapan dengan masalah penghargaan. 

Jika seorang yang menerima penghargaan merasa pantas mendapatkannya 

dan puas, mungkin ia menghasilkan kinerja yang lebih besar (Luthans, 

2006). Selain itu, ketidakpuasan berdampak pada ketidakhadiran dan 

keluarnya tenaga kerja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Robbins (dalam 

Munandar, 2001), ketidakpuasan kerja pada tenaga kerja diungkapkan ke 

dalam berbagai macam cara seperti, meninggalkan pekerjaan, selalu 

mengeluh, membangkang, serta menghindari sebagian tanggung jawab 

mereka. 

 Hal di atas, didukung dengan hasil penelitian dari Latham (dalam 

Ngimbudzi, 2009) bahwa kepuasan kerja guru berhubungan dengan aspek 

ekstrinsik yang meliputi gaji dan keamanan kerja. Dengan kata lain, 

pentingnya kepuasan kerja guru yang tinggi menunjukkan akan kualitas 

dan kompetensi guru dalam memajukan masa depan pendidikan, 
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kesetaraan dan pencapaian cita-cita para siswa dan demi mencapai 

keberhasilan dan kualitas pendidikan itu sendiri (Gehlawat, 2012). 

Kepuasan kerja guru juga dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan 

produktifitas organisasi. Selain itu untuk mencapai keberhasilan secara 

professional dan mengalami kebahagiaan dalam suasana kerja termasuk 

juga perasaan menyenangkan di tempat kerja (Gehlawat, 2012). Oleh 

karena itu, untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan yang berkualitas 

tentunya dipengaruhi oleh kepuasan kerja guru. Hal ini didukung dengan 

penelitian dari Michaelowa (2002) bahwa kualitas pendidikan dipengaruhi 

oleh kepuasan kerja guru. Sebab penelitian terbaru pada negara-negara 

berkembang  menggarisbawahi fakta bahwa lebih dari satu seperempat 

dari guru meninggalkan tugas mengajar yang dilakukannya karena 

ketidakpuasan kerja (Henke, dalam Agyekum, 2013). Hal ini sejalan 

dengan Clark, Georgellis dan Sanfey (dalam Chao, 2011) bahwa kepuasan 

kerja yang rendah berdampak pada pemberhentian dari kerja tingkat 

tinggi. Selain itu juga rendahnya kepuasan kerja berpengaruh pada 

perilaku absen guru (Michaelowa, 2002). 

Guru sebagai elemen yang penting dalam meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi intelektual bangsa, maka 

ada penilaian positif dan  negatifnya terhadap pengalaman kerjanya. Hal 

ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Howell dan Dipboye (dalam 

Munandar, 2006) yang memandang kepuasan kerja sebagai hasil 

keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap 

berbagai aspek dari pekerjaannya. Dengan kata lain, kepuasan kerja 

mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Dalam kaitannya 

dengan guru, maka kepuasan kerja guru menurut Lawer (dalam Agyekum 

et al., 2012) menjelaskan bahwa  konsep kepuasan guru merujuk kepada 

sebuah hubungan afektif guru dengan peranan pengajarannya. Selanjutnya, 
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kepuasan guru merupakan sebuah fungsi dari hubungan yang dirasakan 

antara apa yang seseorang inginkan dari pengajaran dan apa yang 

dirasakan itu yang ditawarkan kepada guru. Dengan demikian Locke 

(dalam Luthans, 2006)  menjelaskan kepuasan kerja meliputi reaksi atau 

sikap kognitif, afektif, dan evaluatif yang menyatakan bahwa keadaan 

emosional yang menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian 

kerja dan pengalaman kerja seseorang  

 Kepuasan kerja guru menjadi penting dalam setiap jenjang 

pendidikan. Secara khusus bagi Sekolah Menengah Atas, karena guru yang 

puas dengan pekerjaan mereka dapat meningkatkan produktivitasnya 

dalam hal mempersiapkan siswa masuk ke dunia Perguruan Tinggi. Hal ini 

sejalan dengan tujuan dari pendidikan menengah yang dimuat dalam 

peraturan pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan 

menengah. Dalam peraturan itu, tujuan pendidikan menengah disebutkan 

untuk: (pada pasal 2-3), yakni meningkatkan pengetahuan untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengembangkan diri 

sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi, dan kesenian; 

meningkatkan kemampuan sebagai anggota masyarakat dalam melakukan 

hubungan timbal  balik  dengan lingkungan sosial, budaya dan alam 

sekitarnya (Pidarta, 2000). Dengan demikian untuk mencapai tujuan 

pendidikan menengah ini, maka guru harus dapat menjalankan tugas-tugas 

pokoknya dengan baik, termasuk pada Sekolah Menengah Atas di kota 

Kupang.     

 Hal tersebut di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai kepuasan kerja dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan 

pada Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Kupang. Selain itu, ada 

beberapa pertimbangan lain yang melandasi mengapa penulis memilih 

guru Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Kupang. Sebagai objek 
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penelitian, beberapa pertimbangan tersebut di antaranya adalah guru 

sebagai pendidik bertanggungjawab penuh dalam mempersiapkan siswa 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, 

guru dapat mempersiapkan siswa untuk mengembangkan diri dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada akhirnya guru dapat 

menjalankan tugas-tugasnya (tugas professional, tugas manusiawi dan 

tugas kemasyarakatan) dengan baik, dan guru dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui kualitas profesinya.     

 Atas dasar itu, penulis menduga ada beberapa faktor yang 

memengaruhi kepuasan kerja. Pada dasarnya, guru di Sekolah Menengah 

Atas Negeri memiliki potensi untuk merasakan kepuasan dalam bekerja. 

Namun,  kepuasan kerja guru tidak dapat dirasakan lebih baik karena 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks. Misalnya, faktor 

kepribadian, kecerdasan, usia, memainkan peran penting dalam 

menentukan kepuasan kerja guru (Gehlawat, 2012), faktor kecerdasan dan 

jenis kelamin pun menentukan kepuasan kerja (Susilo, 2010). Kemudian, 

Bogler (dalam Agyekum, 2013) menunjukkan bahwa ada empat variabel 

yang memiliki interaksi yang signifikan dengan kepuasan kerja guru, yaitu 

jenis kelamin, usia, jabatan, dan posisi. Sementara itu, Kovach (dalam 

Adekola, 2012) serta Pawar & Eastma (dalam Thamrin, 2012) menyatakan 

komitmen organisasi sebagai salah satu faktor yang memengaruhi 

kepuasan kerja. 

 Kecerdasan emosional menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi kepuasan kerja guru di Sekolah Menengah Atas Negeri di 

Kota Kupang, karena kecerdasan emosional sebagai prediktor penting 

hasil organisasi untuk merasakan kepuasan kerja (Barsade dan Gibson 

dalam Shooshtarian, Ameli dan Amenilari, 2013). Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Goleman (dalam Kappagoda, 2011) bahwa kecerdasan 
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emosional mempengaruhi efektifitas dan keberhasilan suatu organisasi. 

Hal ini didukung oleh Psilopanagioti, Anagnostopoulos, Mortou dan 

Niakas (2012) bahwa kecerdasan emosional berperan penting dalam 

menghasilkan kinerja dan kepuasan kerja. Menurut Goleman (dalam 

Luthans 2006) menyatakan kecerdasan emosional menjadi penting untuk 

mencapai kesuksesan dan keefektifan dalam dunia kerja (misalnya 

kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi diri, empati dan keterampilan 

sosial, juga dalam hal dengan relasi “people skill”). Selanjutnya aspek 

kecerdasan emosional, yakni penggunaan emosi, dan pengaturan emosi 

juga berhubungan dengan kepuasan kerja internal (Cekmecelioglu, Gunsel 

dan Ulutas, 2012), sebab individu yang dapat menggunakan dan 

mengontrol emosinya dengan baik, diindikasikan dapat merasakan 

kepuasannya dalam bekerja. Kecerdasan emosional tentunya dapat 

berhubungan dengan kepuasan kerja guru yang pada akhirnya dapat 

diharapkan sampai pada pencapaian tujuan pendidikan. 

 Terkait dengan hasil penelitian sebelumnya yakni penelitian dari 

Jeloudar dan Goodarzi (2012) pada guru-guru senior Sekolah Dasar di 

Iran, menunjukkan hasil yang positif dalam hubungan kecerdasan 

emosional dengan kepuasan kerja (p<0,05). Sementara itu, Psilopanagioti 

et al. (2012) dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa kecerdasan 

emosional signifikan dan berhubungan positif dengan kepuasan kerja 

(p<0.01). Selanjutnya, penelitian dari Mehdi, Habib, Salah, Nahdid dan 

Gashtaseb (2012) pada pelatih sepakbola liga Premier, menemukan bahwa 

kecerdasan emosional mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja, di 

mana hasil diperoleh dari pengukuran analisis korelasi diperoleh r=0,40 

signifikan 0,018<0,05. Juga penelitian dari Stewart (2008) menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif kecerdasan emosional dengan kepuasan kerja 

pada 110 manager pelayanan makanan dari restoran franchise yang sama. 
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Penelitian yang sama dari Afolabi, Awosola dan Omole (2010) yang 

menemukan kecerdasan emosional berhubungan signifikan (p<0,1) dengan 

kepuasan kerja polisi di Nigeria. Cekmecelioglu (2012) menemukan 

adanya pengaruh signifikan dimensi penilaian emosional dengan nilai 

p=0,000<0,05 terhadap kepuasan kerja internal. Sebaliknya, kecerdasan 

emosional tidak ditemukan hubungannya dengan kepuasan kerja pada 

penelitian dari Farmer (2004) yang melakukan penelitiannya pada perawat 

di Utah yang mana dari  nilai signifikansinya 0,456>0,05. 

 Selanjutnya, jenis kelamin menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi kepuasan kerja, sebagaimana yang dikatakan oleh Bogler 

(dalam Agyekum, 2013) bahwa jenis kelamin memiliki interaksi signifikan 

dengan kepuasan kerja guru. Hal ini senada dengan penelitian dari Ma & 

MacMillan (dalam Agyekum, 2013) yang menemukan bahwa guru 

perempuan umumnya didapati lebih puas kerja dibandingkan laki-laki. 

Penelitian ini didukung oleh Gehlawat (2012) bahwa jenis kelamin 

mempunyai efek signifikan pada komitmen dan kepuasan kerja guru, 

namun yang lebih dapat merasa puas adalah yang guru perempuan. 

Penelitian ini didukung oleh  Nagar (2012), di mana dalam penelitiannya 

diperoleh guru perempuan lebih merasakan kepuasan kerja dibanding guru 

laki-laki.  Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata kepuasan kerja guru 

perempuan sebesar 3,45 dan guru laki-laki skor rata-ratanya 2,83. Namun, 

berbeda dengan penelitian dari Khan (2004) bahwa terdapat diskriminasi 

gender di Pakistan, bahwa lingkungan sekolah sering “tidak ramah 

perempuan”. Hal ini dibuktikan dengan guru senior, kepala sekolah dan 

pengawas yang sering melecehkan guru perempuan di daerah pedesaan 

maupun perkotaan, sehingga keadaan ini membuat ketidaknyamanan bagi 

guru perempuan sebagai salah satu indikasi ketidakpuasan guru 

perempuan dalam kerjanya. Akan tetapi penelitian dari Sonia (2010) pada 
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pegawai indutstri teknologi dan informasi di Kota Bangalore-India, 

menemukan tidak ada perbedaan kepuasan kerja laki-laki dan perempuan 

(nilai p=0,652>0,05).  

 Kecerdasan emosional juga diharapkan memiliki interaksi dengan 

jenis kelamin. Sebab kecerdasan emosional merupakan pendukung 

seseorang dalam bekerja. Sebagai seorang guru harus dapat menunjukkan 

keramahannya atau memiliki kualitas emosional untuk berhasil 

berinteraksi dengan siswanya. Sebagaimana dikatakan oleh Muchalal 

(2000) bahwa guru harus dapat berperan seperti aktor, kapan ia harus 

serius dan harus bercanda agar suasana pembelajaran menjadi 

menyenangkan. Terkait dengan penelitian dari Sari, Salirawati dan 

Padmaningrum (2006) yang meneliti seberapa tinggi tingkat kecerdasan 

emosional dan perbedaannya yang dimiliki dosen MIPA laki-laki dan 

perempuan pada berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Hasilnya 

diperoleh dari analisis statistik uji-t didapat harga thitung  sebesar 0,7537, 

sedangkan harga ttabel dengan taraf signifikansi 1% sebesar 3,737. Oleh 

karena thitung lebih kecil ttabel , maka berarti tidak ada perubahan yang 

signifikan skor kecerdasan emosional antara dosen laki-laki dan 

perempuan. Ditinjau dari masing-masing aspek kecerdasan emosional 

yang dikumpulkan lewat angket, ada satu aspek dimana dosen laki-laki 

berada pada kriteria sangat tinggi (82,4%) sedangkan dosen perempuan 

berada pada kriteria tinggi (77,2%), yaitu aspek kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri. Berbeda dengan penelitian dari Salim, Nasir, Arip 

dan Mustafa (2012) pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 

di tiga daerah di Malaysia, yakni di Melaka, Perak dan Penang sebagai 

yang mewakili daerah bagian selatan, tengah dan utara Malaysia, dan 

menemukan bahwa antara guru laki-laki dan perempuan tidak mempunyai 

perbedaan yang signifikan pada kepuasan kerja (p>0,05).  
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 Kepuasan kerja guru, turut ditentukan oleh komitmen organisasi. 

kepuasan kerja seseorang dipengaruhi baik dari dalam maupun dari luar. 

Untuk sisi internal, tentu kepuasan kerja seseorang akan menyangkut 

komitmennya dalam bekerja, baik komitmen professional maupun 

komitmen organisasional. Sementara itu, dari sisi eksternal, tentu kepuasan 

kerja dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja, baik dari 

atasan, bawahan, maupun setingkat (Dewi & Amilin, 2008). Komitmen 

guru terhadap pekerjaannya dapat membuatnya merasa puas dengan 

pekerjaannya. Komitmen guru pada organisasi dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan siswa untuk berperan 

dalam kehidupan masyarakat.  

 Komitmen organisasi guru selanjutnya telah diakui secara efektif 

meningkatkan keberhasilan sekolah (Fin dalam Gehlawat, 2012). Pendapat 

ini didukung oleh Gehlawat (2012) bahwa vitalitas semua organisasi 

pendidikan terletak pada kemauan guru untuk berkontribusi terhadap 

perkembangan mereka. Untuk itu organisasi pendidikan sekolah 

membutuhkan guru yang berkomitmen untuk organisasi dan kesejahteraan 

siswa karena komitmen guru yang rendah mengurangi prestasi siswa 

(Gehlawat, 2012). Sebab konsep komitmen guru adalah perilaku 

komitmen yang diarahkan untuk perkembangan sosial dan intelektual 

siswa (Hoy & Sabo, 1998; Hoy & Tarter, 1997 dalam Solomon, n.d). 

Komitmen guru juga merupakan elemen kunci yang penting bagi 

keberhasilan pendidikan (Crosswel, 2006). Selanjutnya, aspek komitmen 

afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif juga berhubungan 

dengan kepuasan kerja, bahwa individu yang dapat mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi, dan setia pada organisasi tempat ia 

bekerja, maka ia dapat merasakan kepuasan kerja ( Shurbagi dan Zahari, 

2013). Komitmen organisasi guru akhirnya menjadi salah satu fenomena 
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utama yang membuat guru merasa puas dengan pekerjaan mereka (Pedro 

dalam Gehlawat, 2012) dan komitmen guru berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja (Gehlawat, 2012).    

 Berkenaan dengan hasil  penelitian sebelumnya yakni penelitian 

dari Koh (dalam Bass dan Riggio, 2006) yakni penelitian pada guru-guru 

di sekolah dasar di Singapura  mendapati adanya hubungan komitmen 

organisasi dengan kepuasan kerja. Di samping itu, ada hubungan yang 

positif juga pada komitmen organisasi dan kepuasan kerja pada penelitian 

dari Daneshfard dan Ekvaniyan (2012). Serta Anari (dalam Gehlawat, 

2012) menemukan hubungan positif dan signifikan antara komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja guru. Sementara itu, penelitian dari Sonia 

(2010) pada pegawai teknik informasi di Kota Bangalore-India, ditemukan 

adanya hubungan komitmen afektif dan komitmen normatif dengan 

kepuasan kerja, tetapi tidak menemukan hubungan komitmen 

berkelanjutan dengan kepuasan kerja.  

 Selanjutnya dilihat jenis kelamin berinteraksi dengan komitmen 

organisasi. Dalam penelitian Pedro (dalam Gehlawat, 2012) menguji 

komitmen yang berhubungan dengan sikap untuk menentukan pangkal 

dari komitmen organisasi apakah berbeda bagi pria dan wanita. Hasilnya 

menunjukkan bahwa guru perempuan lebih berkomitmen daripada guru 

laki-laki. Dan hasil yang berbeda dari penelitian Suki dan Suki (2011) 

pada pegawai sektor industri di Labuan, ditemukan bahwa tidak terdapat 

hubungan signifikan jenis kelamin dengan komitmen organisasi (>0,05). 

 Berdasarkan uraian di atas, kecerdasan emosional, komitmen 

organisasi dan jenis kelamin, menjadi hal yang penting dalam dunia 

organisasi pendidikan untuk terciptanya kepuasan kerja bagi guru. Sebab 

ketiga faktor tersebut saling berhubungan dengan kepuasan kerja itu 

sendiri. Sehingga dengan adanya hubungan kecerdasan emosional, 
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komitmen organisasi dan jenis kelamin ini, diharapkan kepuasan kerja 

guru pun dapat tercapai dan pada akhirnya dapat tercapai pula kinerja kerja 

yang baik dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.  

 Selain itu, kecerdasan emosional pun diindikasikan berpengaruh 

terhadap komitmen organisasi. Jika seseorang memiliki kecerdasan 

emosional tinggi, maka berdampak pada komitmen organisasinya. 

Kemampuan pegawai dalam mengenal emosinya dan emosi orang lain 

akan membuatnya lebih peka terhadap keadaan yang terjadi dalam dirinya, 

dalam organisasinya serta membuatnya mampu bekerja dengan rekan kerja 

dan atasannya dan mendorong pegawai untuk berkomitmen pada 

organisasinya. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Efendi & Sutanto 

(2013) pada karyawan di lingkungan Universitas Kristen Petra. Hasil 

temuan tersebut menunjukkan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi. Temuan yang sama pula didukung dari penelitian 

Sinaga (2012) menemukan bahwa kecerdasan emosional memberi 

pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi.  Sebaliknya, penelitian 

Lilis (2013) menemukan adanya pengaruh langsung kecerdasan emosional 

guru terhadap komitmen organisasi lemah dan tidak signifikan namun 

secara tidak langsung berpengaruh terhadap komitmen organisasi melalui 

kepuasan kerja guru sebesar 40 % . Selain itu pula ditemukan hubungan 

kecerdasan emosional dengan kepuasan kerja yang sesuai dengan 

penelitian dari Gholami, Shams, dan Amoozadeh (2013) pada pegawai 

Bank dan institusi financial di Kota Darrehshahr. Hasil temuan tersebut 

menunjukkan kecerdasan emosional mempunyai hubungan dengan 

komitmen organisasi di mana nilai p < 0,05. Temuan yang sama pula 

didukung dari penelitian Dehghan dan Saeidi (2013) pada staf pendidikan 

di Propinsi Golestan di Iran. Hasil ditemukan ada hubungan kecerdasan 

emosional dengan komitmen organisasi, yang mana nilai koefisien 
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korelasinya r=0,505 dan signifikan < 0,05. Selanjutnya penelitian dari 

Muriuki dan Gachunga (2013) pada pegawai KICD (Kenya Institute of 

Curriculum Development). Hasilnya ada hubungan positif kecerdasan 

emosional dengan komitmen organisasi dengan nilai signifikansi < 0,05. 

Selain itu penelitian dari Sarbolan (2012) menemukan dalam penelitian 

ada hubungan positif signifikan kecerdasan emosional dengan komitmen 

organisasi dengan nilai korelasi Pearson 0,631. Dan nilai signifikan 

0,004<1%. Juga penelitian dari suprianto (t.t) memperoleh hasil ada 

hubungan positif dan signifikan kecerdasan emosional dengan komitmen 

organisasi dengan koefisien korelasi r=0,695. Sebaliknya, penelitian Lilis 

(2013) menemukan adanya pengaruh langsung kecerdasan emosional guru 

terhadap komitmen organisasi lemah dan tidak signifikan namun secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap komitmen organisasi melalui 

kepuasan kerja guru sebesar 0,40 % .  

 Terdapat juga penelitian secara simultan hubungan kecerdasan 

emosional, komitmen organisasi dengan kepuasan kerja pada 90 staf 

akademik fakultas bisnis, computer dan mesin di universitas teknik di 

Brunei Darussalam. Hasil penelitian diperoleh ada hubungan yang kuat 

antara kecerdasan emostional  dan komitmen organisasi dengan kepuasan 

kerja staf akademik di universitas teknik di Brunei Darussalam, di mana 

dari nilai koefisien R
2
 terdapat 0,49% dari yang terjadi pada kepuasan 

kerja dijelaskan oleh variasi dari variabel kecerdasan emosional dan 

komitmen organisasi (Seyal dan Afzaal, 2013). 

 Berangkat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya tentunya 

penelitian hubungan kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan jenis 

kelamin, terhadap kepuasan kerja guru secara parsial telah dilakukan 

dalam bidang pendidikan, dan juga penggunaan ketiga variabel secara 

simultan, namun yang diterapkan pada kasus dan konteks yang berbeda. 
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Terjadinya perbedaan tersebut, mungkin disebabkan oleh adanya variasi 

tempat, situasi dan subjek penelitian. Penulis berasumsi bahwa apabila 

guru memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dengan tanpa ada 

perbedaan jenis kelamin serta komitmen organisasi yang tinggi pula maka 

guru akan merasa puas dengan pekerjaannya. Sebaliknya, bila guru tidak 

memiliki kecerdasan emosional dan komitmen organisasi yang tinggi 

dengan tanpa ada perbedaan jenis kelamin, maka guru merasa 

ketidakpuasan kerja yang ditunjukkan dengan perilaku negatif. Walaupun 

penelitian dengan subjek guru telah dilakukan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, namun penelitian ini memiliki perbedaan tempat penelitian. 

Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap guru-

guru SMA Negeri di kota Kupang mengenai "Hubungan antara kecerdasan 

emosional, komitmen organisasi dengan kepuasan kerja ditinjau dari jenis 

kelamin guru-guru SMA Negeri di Kota Kupang”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah  sebagaimana yang telah 

dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah 

1. Adakah hubungan signifikan antara kecerdasan emosional dan 

komitmen organisasi dengan kepuasan kerja guru-guru SMA 

Negeri di Kota Kupang? 

2. Adakah hubungan signifikan antara kecerdasan emosional dan 

ketiga aspeknya dengan kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri di 

Kota Kupang? 

3. Adakah hubungan signifikan antara komitmen organisasi dan 

ketiga aspeknya dengan kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri di 

Kota Kupang? 
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4. Adakah pengaruh interaksi antara kecerdasan emosional, komitmen 

organisasi dan jenis kelamin terhadap kepuasan kerja guru-guru 

SMA Negeri di Kota Kupang? 

5. Adakah pengaruh interaksi antara kecerdasan emosional, dan jenis 

kelamin terhadap kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri di Kota 

Kupang? 

6. Adakah pengaruh interaksi komitmen organisasi dan jenis kelamin 

terhadap kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri di Kota Kupang? 

7. Adakah ada perbedaan signifikan kepuasan kerja guru-guru SMA 

Negeri di kota Kupang ditinjau dari jenis kelamin?  

 

1.3 T UJUAN PENELITIAN 

 Melihat dari latar belakang masalah dan perumusan masalah, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dan 

komitmen organisasi dengan kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri di 

Kota Kupang. 

2. Untuk mengetahui hubungan signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan ketiga aspeknya dengan kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri 

di Kota Kupang. 

3. Untuk mengetahui hubungan signifikan antara komitmen organisasi 

dengan ketiga aspeknya dengan kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri 

di Kota Kupang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh interaksi kecerdasan emosional, 

komitmen organisasi dan jenis kelamin  terhadap kepuasan kerja guru-

guru SMA Negeri di Kota Kupang. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara kecerdasan emosional, 

dan jenis kelamin terhadap kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri di 

Kota Kupang. 

6. Untuk mengetahui pengaruh interaksi komitmen organisasi dan jenis 

kelamin terhadap kepuasan kerja guru-guru SMA Negeri di Kota 

Kupang. 

7. Untuk mengetahui perbedaan signifikan kepuasan kerja guru-guru 

SMA Negeri di kota Kupang ditinjau dari jenis kelamin. 

 

1.4 MANFAAT  PENELITIAN 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis.  

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam rangka 

pengembangan sumber daya guru dalam bidang pendidikan yang mana 

pada akhirnya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu psikologi 

organisasi dan psikologi pendidikan. Kemudian penelitian ini juga hendak 

diperhatikan bagaimana kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan 

jenis kelamin saling berinteraksi dalam memberi pengaruh bagi kepuasan 

kerja guru dalam organisasi pendidikan. Dengan kemudian, kepuasan kerja 

guru akhirnya dapat mengarah pada produktifitas kerja dan pencapaian 

kualitas pendidikan. Penelitian ini pula dapat menambah perbendaharaan 

penelitian khususnya dalam ilmu psikologi organisasi dan psikologi 

pendidikan. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukkan positif bagi pengembangan sumber daya manusia dalam 

khasanah pendidikan akademik pada guru-guru  SMA Negeri di Kota 

Kupang dalam rangka mencapai kepuasan kerjanya. 

b) Penelitian ini pun dapat memberi sumbangan untuk SMA Negeri di 

kota kupang mengenai pentingnya kecerdasan emosional dan 

komitmen organisasi  terhadap organisasi pendidikan sekolah. 

c) Guru sebagai salah satu komponen organisasi pendidikan sekolah 

dapat terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan karenanya 

guru perlu untuk terus merasakan kepuasannya dalam bekerja. 

d) Di samping itu, hasil penelitian ini dapat melengkapi bahan penelitian 

selanjutnya dalam menambah khasanah akademik sehingga berguna 

untuk pengembangan sumber daya guru. 

 

1.4.3 Manfaat bagi penulis 

a) Dapat memahami pentingnya peran kecerdasan emosional dan 

komitmen organisasi dalam peningkatan kepuasan kerja guru dalam 

bidang pendidikan. 

b) Melalui penelitian ini penulis dapat membuat sebuah karya ilmiah 

terkait dengan hubungan kecerdasan emosional, dan komitmen 

organisasi dengan kepuasan kerja guru SMA Negeri di Kota Kupang 

dalam rangka meraih gelar Master Sains Psikologi. 

 

 

 

 




