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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Tinjauan pustaka merupakan bagian yang penting dari penelitian 

ilmiah ini, sebab tinjauan pustaka sebagai bangunan konstruk teoritik dan 

penyusunan hipotesis penelitian. Dengan demikian, dalam bab ini akan 

dibahas definisi, teori dan aspek dari variabel dependen dan variabel 

independen dan bagaimana hubungannya dengan faktor-faktor yang 

memengaruhi, yaitu kecerdasan emosional, komitmen organisasi. dan 

komitmen organisasi. Selanjutnya, dilihat juga bagaimana hubungan 

variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

 

2.1 Kepuasan Kerja 

2.1.1 Definisi Kepuasan Kerja  

 Salah  satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan 

mutu pendidikan adalah dengan mengupayakan kepuasan kerja guru. 

Sebab menurut Amburgey (dalam Sung, Lin, Chen dan Chen, n.d) 

mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan salah satu elemen dalam 

kesuksesan organisasi. 

 Menurut Robbins dan Judge (2007) kepuasan kerja adalah perasaan 

positif seseorang tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi 

karakteristik pekerjaan tersebut. Ada ungkapan bahwa kepuasan kerja 

merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai aspek 

pekerjaan seseorang.  Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Robert 

& Angelo (2004, hal 202) Job satisfaction is an affective or emotional 

response toward various facets of one's job. Selanjutnya, McShane (dalam 

Hanaysha et al., 2012) mendefinisikan kepuasan kerja individu sebagai 



23 

 

evaluasi atas kerjanya sendiri dalam hal konteks dan isi pekerjaan 

Kemudian di katakan pula bahwa kepuasan kerja jika perasaan dan 

penilaian seseorang adalah positif pada kerjanya. Sejalan dengan itu, 

Erdogan (dalam Chelik, 2011, hal 8) kepuasan kerja adalah If job also 

effects the person's feelings and values in positive way, then it can be said 

that there is a job satisfaction. Selanjutnya, ia mengatakan kepuasan kerja 

untuk menghasilkan efektifitas dan produktifitas dari pekerja. Kemudian 

hal itu oleh Chelik (2011, hal 8)  juga dikatakan bahwa job satisfaction 

studies are incited first in order to increase the effectiveness and 

productiveness of workers. 

 Pernyataan tersebut dipertegas oleh, Locke (dalam Muchinsky, 

1990, hal 303-304) kepuasan kerja sebagai keadaan emosional yang 

menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian terhadap 

pekerjaan seseorang atau pengalaman kerjanya. Berikut ini ada ulasan 

yang mengatakan bahwa  job satisfaction as “a pleasurable or positive 

emotional state resulting from the appraisal of one‟s job or job experiences. 

Dalam pemahaman Locke (dalam Siegel dan Lane, 1982) kepuasan kerja 

adalah penilaian dari pekerjaan seseorang dalam mencapai atau 

memungkinkan pencapaian akan penting nilai pekerjaannya, di mana 

penyediaan nilai-nilai ini agar kongruen dengan atau membantu memenuhi 

kebutuhan dasar seseorang.  Singkatnya, karyawan puas jika merasa baik 

tentang pekerjaan mereka. Locke lebih lanjut mencatat bahwa perasaan 

berkaitan dengan kepuasan kerja/ketidakpuasan cenderung lebih 

mencerminkan penilaian karyawan dari pengalaman kerja di masa 

sekarang dan masa lalu dari ekspektasi untuk masa depan. 

 Howel dan Dipboye (dalam Munandar, 2006) memandang 

kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak 

sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Dengan 
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kata lain kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap 

pekerjaannya. Robert (dalam Khorshidi dan Ebaadi, 2012) mendefinisikan 

kepuasan kerja sebagai perbedaan antara seseorang menerima penghargaan 

dan yang berpikir untuk mencapai penghargaan. Seseorang dengan 

kepuasan kerja yang lebih tinggi memiliki umpan balik positif dari 

pekerjaan. Sementara itu, menurut Davis, Keith dan John (dalam Yunanda, 

t.t) mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak 

senang yang relatif yang berbeda dari pemikiran obyektif dan keinginan 

perilaku.  

 Pada suatu kesempatan oleh Armstrong (dalam Ali, Sidow dan 

Guleid, 2013) menjelaskan bahwa kepuasan kerja sebagai perasaan dan 

sikap orang terhadap pekerjaan mereka. Dia menyebutkan bahwa jika 

orang memiliki sikap yang menguntungkan dan positif terhadap pekerjaan 

mereka, ini berarti mereka puas, sebaliknya jika mereka memiliki sikap 

yang kurang baik dan negatif terhadap pekerjaan mereka, berarti mereka 

mengalami ketidakpuasan kerja. Senada dengan itu, Olsen (dalam 

Kappagoda, 2011) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai respons 

emosional positif terhadap situasi pekerjaan yang dihasilkan dari mencapai 

apa yang diinginkan karyawan dan nilai dari pekerjaan. Demikian pula,  

pendapat yang sama dari Feldman dan Arnold (dalam Simarmata dan 

Rospita, t.t) bahwa kepuasan kerja adalah banyaknya pengaruh atau 

perasaan positif yang dimiliki individu terhadap pekerjaan mereka. 

Kemudian dikatakan pula bahwa individu yang mempunyai kepuasan 

kerja adalah individu yang pada umumnya menyukai dan menilai 

pekerjaan secara baik serta mempunyai perasaan positif terhadap 

pekerjaan tersebut. 

 Kepuasan kerja selanjutnya menurut Judge (dalam Hughes, Ginnet 

dan Curphy, 2012) bukanlah berarti seberapa keras atau seberapa baik 



25 

 

seseorang bekerja, melainkan seberapa jauh seseorang menyukai pekerjaan 

tertentu. Kepuasan kerja berhubungan dengan perasaan atau sikap 

seseorang mengenai pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi atau 

pendidikan, pengawasan, rekan kerja, beban kerja dan lain-lain. Dengan 

demikian Spector (dalam Daneshfard dan Ekvaniyan, 2012) menjelaskan 

pentingnya kepuasan kerja yakni pertama, organisasi dapat diarahkan oleh 

nilai-nilai kemanusiaan, di mana berdasarkan nilai-nilai karyawan akan 

diperlakukan dengan hormat. Kepuasan yang tinggi juga dapat ditandai 

dengan kesehatan emosional dan kesehatan mental. Kedua, organisasi 

dapat mengambil posisi utilitarian di mana perilaku karyawan akan 

diharapkan mempengaruhi operasi organisasi sesuai dengan derajat 

kepuasan dan ketidakpuasan karyawan.  Kepuasan karyawan dinyatakan 

melalui perilaku positif dan ketidakpuasan kerja melalui perilaku negatif. 

Ketiga, kepuasan kerja dapat menjadi indikator operasi organisasi.  

 Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, maka kepuasan 

kerja dapat didefinisikan sebagai sikap dan perasaan emosional 

menyenangkan atau tidak menyenangkan seseorang atas penilaian serta 

pengalaman kerjanya terhadap isi dan konteks pekerjaannya. 

 

2.1.2  Teori Kepuasan Kerja 

 Suatu  kondisi kerja dapat menyebabkan kepuasan kerja, maka 

menghilangkannya akan menyebabkan ketidakpuasan kerja; sebaliknya 

jika suatu kondsi kerja menyebabkan ketidakpuasan kerja, 

menghilangkannya akan menyebabkan kepuasan kerja (Gibson, 

Ivancevich dan Donnely, 1987). Untuk itu berikut berbagai macam teori 

mengenai kepuasan kerja yakni: 
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a) Teori kesesuaian (discrepancy theory) 

 Teori kesesuaian Locke (dalam Siegel dan Lane, 1982) 

menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan dengan beberapa aspek 

pekerjaan mencerminkan pertimbangan nilai ganda, yaitu pertama, 

kesesuaian  antara apa yang diinginkan seseorang dengan apa yang 

diterima, dan kedua, apa pentingnya pekerjaan yang diinginkan oleh 

individu. Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi seorang individu adalah 

jumlah dari masing-masing aspek kepuasan kerja dikalikan dengan 

pentingnya aspek untuk orang tersebut. Menurut Locke seseorang individu 

akan merasa puas atau tidak puas merupakan sesuatu yang pribadi, 

tergantung bagaimana ia mempersepsikan adanya kesesuaian atau 

pertentangan antara keinginan-keinginan dan hasil keluarannya. 

 

b) Teori model dari kepuasan bidang (facet satisfaction) 

 Model lawler (1973) dari kepuasan bidang berkaitan erat dengan 

teori keadilan dari Adams. Menurut model lawler  (dalam Siegel dan Lane, 

1982) orang akan puas dengan bidang tertentu dari pekerjaan mereka 

(misalnya, dengan rekan kerja, atasan, gaji) jika jumlah dari segi yang 

mereka persepsikan adalah jumlah yang mereka terima. Sebagai tambahan, 

jika individu mempersepsikan jumlah yang mereka terima lebih besar, dari 

yang selayaknya, mereka akan merasa bersalah dan tidak adil. Akhirnya, 

jika mereka mempersepsikan jumlah bagian yang mereka terima terlalu 

kecil, model teori ini memprediksi mereka akan merasa tidak puas.  

 Menurut Lawler, jumlah dari suatu bidang yang dipersepsikan 

orang tergantung dari bagaimana orang mempersepsikan income kerja, 

mempersepsikan karakteristik kerja, dan mempersepsikan masukkan dan 

keluaran dari orang lain yang dijadikan pembanding bagi mereka. 
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c) Teori proses pertentangan (Opponent –Process Theory) 

 Teori proses bertentangan dari Landy (1978) memandang kepuasan 

kerja dari perspektif yang berbeda secara mendasar dari pada pendekatan 

yang lain. Teori ini menekankan bahwa orang ingin mempertahankan 

suatu keseimbangan emosional (emotional equilibrium). Sejak kepuasan 

dan ketidakpuasan kerja ditunjukkan dengan kondisi emosional, teori ini 

mempunyai implikasi terhadap pekerjaan. 

 Kepuasan atau ketidakpuasan kerja (dengan emosi yang 

berhubungan) memacu mekanisme fisiologikal dalam sistem pusat saraf 

yang membuat aktif emosi yang bertentangan atau berlawanan. Di 

hipotesiskan bahwa emosi yang berlawanan, meskipun lebih lemah dari 

emosi yang asli, akan terus ada dalam jangka waktu yang lebih lama. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa individu merasa takut gagal 

dalam tugas yang diberikan oleh atasannya. Walaupun pada kenyataannya 

dia sering berhasil, dalam menyelesaikan tugasnya. Atas keberhasilannya 

tersebut dia menjadi senang dan bangga (Wijono, 2012). Jadi, antara rasa 

senang dan bangga karena sering berhasil dalam  tugasnya, tetapi dia 

masih mempunyai rasa takut. Hal ini menjadi beban psikologi baginya 

(pertentangan). 

 Teori ini menyatakan bahwa jika orang memperoleh penghargaan 

pada pekerjaan, mereka merasa senang, sekaligus rasa tidak senang (yang 

lebih lemah). Setelah beberapa saat rasa senang menurun dan dapat 

menurun sedemikian rupa sehingga orang merasa tertekan sebelum 

kembali ke normal. ini demikian karena emosi tidak senang (emosi yang 

berlawanan) berlangsung lebih lama (dalam Siegal dan Lane, 1982).  
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d) Teori proses perbandingan antar orang (intrapersonal-comparison 

processes) 

 Menurut McCormick dan Ilgen (1980), "pandangan kepuasan kerja 

yang paling banyak diterima secara luas mengasumsikan bahwa tingkat 

pengalaman (seseorang) mempengaruhi hasil dari beberapa perbandingan 

antara standar individu dan persepsi individu tentang sejauh mana standar 

bertemu " Tingkat kepuasan adalah perbedaan antara standar dan apa yang 

sebenarnya diterima dari pekerjaan. Teori perbandingan intrapersonal 

membandingkan apa yang diinginkan seseorang (standar) dengan apa yang 

dia terima. Hal kecil dari perbedaan, hal besar pada perasaan puas. Teori 

ini disebut intrapersonal karena perbandingan terjadi dalam setiap individu 

(dalam Muchinsky, 1990). 

 

e) Teori proses perbandingan dalam diri sendiri ( interpersonal-

Comparison Processes) 

 Dasar teori perbandingan dalam diri sendiri adalah keyakinan 

bahwa orang membandingkan diri dengan orang lain dalam menilai 

perasaan mereka sendiri atas kepuasan kerja. Bukannya  antar orang 

(intrapersonal) (berdasarkan kebutuhan atau nilai-nilai), perbandingan 

yang dibuat dalam suatu sistem sosial, itu adalah dalam diri sendiri 

(interpersonal). Seorang individu mengamati orang lain dalam pekerjaan 

yang sama dan menyimpulkan seberapa puas mereka. Orang 

membandingkan dirinya sendiri kepada orang-orang lain dan kemudian 

merasakan  kepuasan yang didasarkan pada bagaimana yang mereka 

rasakan dalam pekerjaan mereka (Salancik & Pfeffer, dalam 

Muchinsky,1990). 

 Weiss dan Shaw (dalam Muchinsky, 1990) melakukan penelitian 

yang menggambarkan pengaruh dari persepsi individu-individu atas 
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kepuasan yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perasaan 

mereka dipengaruhi oleh reaksi dari orang-orang yang melakukan tugas 

yang sama. Weiss dan Shaw menyarankan bahwa rasa puas diperoleh 

dengan mengamati orang lain. 

 Teori perbandingan dalam diri sendiri memiliki kesamaan dengan 

kebutuhan atau nilai yang didasarkan pada teori proses perbandingan dari 

kepuasan kerja di mana keyakinan perasaan afektif itu komparatif. Dengan 

demikian sangat menarik gagasan bahwa faktor sosial mempengaruhi 

kepuasan. Sehingga tepat bahwa penelitian dalam psikologi sosial 

mengindikasikan bahwa individu menilai diri individu dengan persepsi 

dirinya mengenai orang lain, karena itu adalah wajar untuk menganggap 

bahwa perbandingan sosial beroperasi dalam kepuasan kerja. 

 

f) Teori dua faktor (two-factor theory) 

 Teori dua faktor ini dikemukakan oleh Herzberg (dalam 

Muchinsky, 1990). Herzberg mengemukakan dua kelas umum pada 

variabel kerja yaitu pemuas (satisfiers) dan bukan pemuas (dissatisfiers). 

Satisfiers berhubungan dengan faktor isi pekerjaan yang menghasilkan 

kepuasan, sedangkan dissatisfiers berhubungan dengan faktor konteks 

pekerjaan yang menghasilkan ketidakpuasan.  Teori ini kemudian dikenal 

sebagai teori dua faktor. Menurut Herzberg, faktor pekerjaan (untuk 

menghindari ketidakpuasan) disebut juga faktor iklim baik (hygiene 

factors)  dan faktor isi (untuk menjamin kepuasan) yang disebut juga 

motivator.   

 Selanjutnya dijelaskan teori Herzberg (dalam Gibson et al., 1987) 

yakni, Pertama, ada serangkaian kondisi ekstrinsik, keadaan pekerjaan (job 

context), yang menghasilkan ketidakpuasan di kalangan karyawan jika 

kondisi tersebut tidak ada. Jika kondisi tersebut ada, maka tidak perlu 
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memotivasi karyawan. Kondisi tersebut adalah faktor-faktor yang 

membuat orang merasa tidak puas (dissatisfier) atau disebut juga faktor 

iklim baik (hygiene factors) karena faktor tersebut diperlukan untuk 

mempertahankan tingkat yang paling rendah yaitu “tidak adanya 

ketidakpuasan”. Faktor-faktor ini mencakup upah, jaminan pekerjaan, 

kondisi kerja, status, prosedur kerja dalam organisasi, mutu pengawasan, 

mutu hubungan antarpribadi di antara rekan sekerja, dengan atasan dan 

dengan bawahan. 

 Kedua, serangkaian kondisi instrinsik, isi pekerjaan (job content), 

yang apabila ada dalam pekerjaan tersebut akan menggerakkan prestasi 

kerja yang baik. Jika kondisi tersebut tidak ada, maka akan timbul rasa 

ketidakpuasan yang berlebihan. Faktor-faktor dari rangkaian ini disebut 

pemuas atau motivator. Yang meliputi: prestasi (achievement), pengakuan 

(recognition), tanggungjawab (responsibility), kemajuan (advancement), 

pekerjaan itu sendiri (the work  it self), kemungkinan berkembang (the 

possibility of growth). Dengan demikian kunci meningkatkan tingkat 

kepuasan pengikut menurut teori dua faktor ini adalah dengan memenuhi 

faktor higien dan memaksimalkan motivator (Hughes, Ginnett dan 

Curphy, 2012).  

 Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka teori kepuasan 

kerja yang digunakan oleh penulis adalah teori kepuasan kerja berdasarkan 

teori yang dikemukakan oleh Herzberg (dalam Muchinsky, 1990 dan 

Gibson et al.,1987) yaitu teori dua faktor (two-factor theory). Penggunaan 

teori kepuasan kerja ini adalah untuk menjelaskan kepuasan kerja guru 

melalui teori dua faktor ini, yang menjelaskan faktor motivator/isi 

pekerjaan (job content) sebagai yang memberi kepuasan pada kerja dan 

faktor hygine/konteks pekerjaan (job contex) sebagai faktor ketidakpuasan 

kerja.  
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2.1.3 Aspek Kepuasan Kerja 

 Lima aspek kepuasan kerja untuk mempresentasikan karakteristik 

pekerjaan yang paling penting  di mana karyawan memiliki  respons 

afektif.  Kelima dimensi tersebut dari Luthans (2006) yaitu:  

1. Pekerjaan itu sendiri (Work It self) 

Dalam hal di mana pekerjaan memberikan tugas yang menarik, 

kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima 

tanggungjawab. 

2. Gaji/Upah (Pay) 

Sejumlah upah yang diterima dan tingkat di mana hal ini bisa 

dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan 

orang lain dalam organisasi. 

3. Promosi (Promotion) 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan 

untuk memperoleh peningkatan karier selama bekerja atau dengan kata 

lain kesempatan untuk maju dalam organisasi. 

4. Pengawasan (Supervision)  

Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan 

perilaku. 

5. Teman sekerja (Workers) 

Tingkat di mana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung 

secara sosial. 

Selanjutnya Dhespande (1996) mengukur kepuasan kerja dengan 

Overall Job Satisfaction yang mengandung pengukuran lima aspek yakni, 

upah, promosi, kepuasan dengan rekan kerja, kepuasan dengan pengawas, 

dan kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri.  Yang mana dalam penelitian 

tersebut dijelaskan, pekerjaan itu sendiri, yakni bagaimana perasaan 

karyawan terhadap pekerjaannya, dan segi pekerjaan itu sendiri, yakni 
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peluang bagi kreativitas dan berbagai tugas, memungkinkan individu 

untuk meningkatkan pengetahuannya, dan perubahan tanggung jawab, 

jumlah pekerjaan, otonomi, job enrichment, dan kompleksitas pekerjaan; 

upah adalah di mana seseorang meyakini apa yang harus didapatkan; 

promosi mengukur bagaimana perasaan karyawan tentang prosedur 

administrasi yang sesuai dengan pemberian promosi. Berbagai faktor yang 

menciptakan kepuasan dengan promosi adalah "frekuensi promosi, 

pentingnya promosi, dan keinginan untuk promosi."; kepuasan dengan 

pengawas jika pengawas dianggap memiliki kompeten dengan 

pekerjaannya; serta kepuasan dengan rekan kerja untuk melihat seberapa 

baik karyawan bergaul dengan karyawan lainnya dan seberapa baik 

seorang karyawan melihat ke sesama karyawannya. Dimensi ini sama 

dalam penelitian dari Ivanchevich dan Matteson (dalam Kappagoda, 2011) 

yang mengindentifikasikan lima dimensi dari kepuasan kerja dengan 

menggunakan pengukuran Overall Job Satisfaction Questionnaire.  

Delapan aspek kepuasan kerja dikemukakan oleh Locke (dalam 

Chambers, 2010), yaitu 

1) Pekerjaan, yakni jenisnya, kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, 

jumlah dan kesulitannya. 

2) Upah, yakni jumlah pembayaran, ekuitas dan metode pembayaran. 

3) Promosi, yakni peluang dan keadilan. 

4) Pengakuan, yakni pujian, dan kritik. 

5) Manfaat, yakni pensiun, cuti, liburan dan kesehatan. 

6) Kondisi kerja, yakni menyangkut jam, istirahat, suhu dan lokasi. 

7) Pengawasan, yakni gaya pengawas, ketrampilan, kemampuan dan 

relasi dengan manusia. 

8) Rekan kerja, yakni keramahan, kompetensi dan dukungan. 
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Dalam berbagai aspek yang diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini yang digunakan dalam mengukur kepuasan kerja adalah 

aspek dari Dhespande (1996) yang mencakup lima segi  yakni upah, 

promosi, kepuasan dengan rekan kerja, kepuasan dengan pengawas dan 

pekerjaan itu sendiri. Di mana kelima dimensi berkaitan dengan teori dari 

Herzberg mengenai konteks dan isi jenis pekerjaan. Dalam kaitannya 

dengan penelitian pada guru di dunia pendidikan, kepuasan kerjanya 

dipengaruhi oleh upah, promosi, kepuasan dengan rekan kerja, kepuasan 

dengan pengawas dan pekerjaan itu sendiri. 

 

2.1.4 Faktor Yang Memengaruhi Kepuasan Kerja 

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepuasan kerja, menurut 

Gehlawat (2012), yakni kepribadian, kecerdasan, dan usia memainkan 

peranan penting dalam menentukan kepuasan kerja guru. 

Dinham (dalam Agyekum et al., 2013) melihat faktor pemuas 

(satisfiers) secara umum pada jenis kelamin, pengalaman mengajar, posisi 

jabatan, lokasi dan jenis sekolah. Sementara itu, bukan pemuas 

(dissatisfiers) yakni faktor  “ekstrinsik” untuk mengajar siswa, dampak 

dari perubahan dengan kebijakan dan prosedur pendidikan, harapan yang 

lebih besar pada sekolah-sekolah untuk menangani dan memecahkan 

masalah sosial, status guru yang menurun di masyarakat, miskinnya 

pengawasan, tanggungjawab sekolah yang baru, dan meningkatnya beban 

kerja administrasi. 

Selanjutnya, telah diakui bahwa komitmen organisasi sebagai 

faktor yang memengaruhi kepuasan kerja (Kovach dalam Adekola, 2012). 

Selanjutnya menurut Shann (dalam Ngimbudzi, 2009) menegaskan bahwa 

faktor komitmen kerja guru berpengaruh terhadap kepuasan kerjanya 

karena guru yang merasa puas dengan kerjanya maka membantu dia untuk 
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mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi pendidikan sekolah 

dan berkomitmen untuk pekerjaan mereka serta dengan komitmen 

membuat organisasi sekolah menjadi sangat efektif. Pandangan yang sama 

dari Pawar dan Eastman (dalam Thamrin 2012) mengatakan bahwa 

komitmen organisasi adalah salah satu konsekuensi atau akibat dari 

kepuasan kerja. Maksudnya karyawan dengan komitmen organisasi yang 

tinggi akan memengaruhi kepuasan kerja.  

Dalam suatu kesempatan, Herzberg, Peterson, & Caperll (dalam 

Wijono, 2012), mengemukakan tiga faktor yang memengaruhi kepuasan 

kerja yaitu: 

a) Perbedaan Individu 

 Perbedaan individu muncul ketika individu mencapai kepuasan 

kerja pada waktu ia memberi respon terhadap situasi dan kondisi kerja 

yang kompleks. 

b) Pendidikan dan kecerdasan 

 Kedua faktor ini dapat memberi pengaruh terhadap kepuasan 

kerja,walaupun ada penelitian yang menunjukkan tidak ada hubungan 

antara pendidikan, kecerdasan dan kepuasan kerja. 

c) Jenis  kelamin 

 Hasil penelitian Zeleznik, Christensen, & Roethlisberger (1958) 

gaji yang sama dengan menemukan bahwa perempuan lebih puas 

dibandingkan dengan laki-laki. Mereka juga menunjukkan bahwa 

perempuan berada pada tahap sosial yang sama dan mendapat gaji yang 

sama dengan laki-laki. 

Dari beberapa faktor yang memengaruhi kepuasan kerja di atas, 

penulis menggunakan dua faktor yang memengaruhi kepuasan kerja yakni 

kecerdasan emosional dan komitmen organisasi untuk melihat 

hubungannya dengan kepuasan kerja ditinjau dari jenis kelamin. 
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2.2 Kecerdasan Emosional 

2.2.1 Definisi Kecerdasan Emosional 

Perkembangan konsep kecerdasan emosional berawal pada tahun 

1920-an, di mana pakar psikologi berkebangsaan Amerika, Edward 

Thorndike membicarakan mengenai “kecerdasan sosial”. Selanjutnya 

manfaat penting “faktor emosi” dikemukakan oleh David Wechler, salah 

seorang penemu uji IQ. Pada tahun 1940, dalam sebuah karya ilmiah 

Wechler mendesak agar “aspek non intelektual dan kecerdasan umum” 

hendaknya disertakan dalam setiap pengukuran “lengkap”. Tulisan itu juga 

membicarakan apa yang disebutnya sebagai kemampuan „afektif dan 

konatif” yang pada dasarnya adalah kecerdasan emosional dan sosial yang 

menurutnya amat penting dalam memberikan gambaran menyeluruh. Pada 

tahun 1948, peneliti Amerika lainnya R.W.Leeper memperkenalkan 

gagasannya tentang “pemikiran emosional”. Pada tahun 1955, Albert Ellis 

meneliti apa yang kemudian dikenal sebagai Rational Emotive Therapy 

(suatu proses yang mellibatkan unsur pengajaran untuk menguji emosi 

manusia secara logis dan mendalam. Kemudian pada tahun 1983, Howard 

Gardner menulis tentang kemungkinan adanya :kecerdasan yang 

bermacam-macam” termasuk yang disebutnya “kemampuan dalam tubuh” 

yang pada pokoknya adalah kemampuan melakukan introspeksi dan 

kecerdasan pribadi. Dan sampai waktu itu Reuvan Bar-On aktif 

mengerjakan penelitian dan menyumbangkan ungkapan emotional 

quotient”. Lalu istilah „emotional intelligence” diciptakan dan secara 

resmi didefinisikan oleh John Mayer dari Universitas New Hampsire, dan 

Peter Salovey dari Universitas Yale pada tahun 1990 (Stein dan Book, 

2002).  

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kecerdasan emosi sebagai 

kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan emosi, mengasimilasi 
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emosi dalam pikiran, memahami emosi dengan alasan, dan mengatur 

emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Pernyataan itu diperjelas oleh  

Salovey dan Mayer (dalam Alam, 2009, hal 126) emotional intelligence as 

"the ability to perceive and express emotion, assimilate emotion in 

thought, understand and reason with emotion, and regulate emotion in self 

and others". Selanjutnya dijelaskan bahwa kecerdasan emosi sebagai 

subset kecerdasan sosial yang mencakup kemampuan untuk memonitor 

perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, membedakan emosi dan 

perasaan, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun pemikiran 

dan tindakan. Kemudian di katakan juga Salovey dan Mayer (dalam Alam, 

2009, hal 127) emotional intelligence as “the subset of social intelligence that 

involves the ability to monitor one‟s own and others‟ feelings and emotions, to 

discriminate among them and to use this information to guide one‟s thinking and 

actions”.Konsep ini menekankan pentingnya kesadaran diri dan 

kemampuan untuk mengevaluasi dan menyeimbangkan kecerdasan dan 

emosi seseorang dalam kehidupannya sehari-hari.  

 Selanjutnya kecerdasan emosional atau 'EQ' sebagai 'kemampuan 

untuk mengenali diri sendiri dan orang lain, untuk memotivasi diri sendiri, 

dan untuk mengelola emosi dengan baik dalam diri sendiri dalam 

hubungannya dengan orang lain. Penjelasan ini dipertegas oleh Goleman 

(dalam Mortiboys, 2005 hal 7) menjelaskan (intelligence or „EQ‟ as „the 

capacity for recognizing our own feelings and those of others, for 

motivating ourselves, and for managing emotions well in ourselves and in 

our relationships‟). Oleh karena itu, kecerdasan emosi memungkinkan 

individu untuk tidak hanya mengenali emosi dalam diri mereka  sendiri 

dan pada situasi intelektual, namun juga mengenali emosi orang lain, 

sehingga seseorang dapat memahami dan mengontrol emosinya (Alam, 

2009). 
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 Kecerdasan emosi dalam pengertian lainnya adalah terkait dengan 

emosi, motivasi, kepribadian, temperamen, karakter dan keterampilan 

sosial (Zeidner dalam Alam, 2009). Menurutnya kecerdasan emosional 

menunjuk pada potensi untuk menjadi belajar terampil dalam merespon 

emosional tertentu, dan menentukan potensi seseorang untuk mempelajari 

pekerjaan yang praktis sehubungan dengan emosional dan keterampilan 

sosial. Selanjutnya, Cooper dan Sawaf (dalam Chin dan Chen, 2013) 

mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kesadaran, pemahaman, dan 

pengaplikasian secara efektif dari berbagai kekuatan emosional dan 

kecerdasan, dan dampak dari pesan yang diberikan manusia dan sumber 

energinya. Kecerdasan emosional dengan demikian adalah mampu 

melihat, memahami, dan mengelola emosi, membuat pemikiran emosional 

lebih rasional dan dengan demikian akan lebih mampu mentolelir frustasi, 

mengetahui perencanaan yang lebih baik di masa depan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja.  

 Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat memberi definisi 

kecerdasan emosional sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang 

dalam mengelola emosinya, dan dapat memahami emosi dari orang lain 

sehingga mampu mengontrol segala sesuatu yang di hadapi melalui pikiran 

dan tindakan. 

 

2.2.2 Teori Kecerdasan Emosional 

 Teori kecerdasan emosional Salovey dan Mayer (dalam Berrocal 

dan Extremera, 2006) adalah mengenai kemampuan mental khususnya 

kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk memahami secara akurat, 

menilai dan mengekspresikan emosi; kemampuan untuk mengakses 

pikiran; kemampuan untuk memahami  emosi dan pengetahuan emosional; 

kemampuan dalam mengatur dan mempromosikan emosi serta 
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pertumbuhan intelektual. Model ini terdiri dari empat kemampuan, yakni 

persepsi, asimilasi, pemahaman dan regulasi emosi. Singkatnya persepsi 

emosional terdiri dari kemampuan untuk merasakan emosi pada diri dan 

pada yang lain, dan juga pada benda-benda, seni, cerita, musik, dan 

stimulus lainnya. Asimilasi emosi adalah kemampuan untuk 

menghasilkan, menggunakan, dan merasakan emosi yang diperlukan untuk 

mengekspresikan perasaan, atau menggunakannya dalam proses kognitif 

lainnya. Pemahaman emosional adalah terkait dengan kemampuan untuk 

memahami informasi emosional sepanjang waktu, dan kemampuan untuk 

menghargai makna emosional. Kemudian regulasi emosional mengacu 

pada kemampuan untuk tetap terbuka terhadap perasaan, dan untuk 

memantau serta mengatur emosi seseorang dan lainnya dalam upaya 

mempromosikan pemahaman dan pertumbuhan pribadi . 

Salovey dan Mayer (dalam Alam, 2009) menyatakan ada tiga 

konsep terkait proses mental dalam menilai dan mengekspresikan emosi 

diri dan orang lain, mengatur emosi diri dan orang lain, dan menggunakan 

emosi dengan cara yang adaptif. Berikut gambaran tentang isi dan 

pentingnya proses-proses mental itu: 

1) Menilai dan mengekspresikan emosi dalam diri dan orang lain. 

Individu berbeda dalam sejauh mana mereka menyadari emosi mereka 

(appraisal) dan sejauh mana emosi diungkap secara verbal dan non 

verbal. Individu yang akurat dalam menilai dan mengekspresikan 

(memahami dan menanggapai) emosi mereka cenderung lebih 

dipahami oleh orang-orang yang bekerja dengan mereka dan mereka 

juga memiliki potensi untuk lebih memimpin dan megelola orang-

orang ketika mereka mampu merasakan emosi di sekitar mereka dan 

untuk mengembangkan empati, yakni kemampuan untuk memahami 

orang lain. 
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2) Pengaturan emosi dalam diri dan orang lain. Setiap individu berbeda 

dalam mengelola (memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan 

dengan perubahan suasana hati) emosi mereka serta kemampuan 

mereka untuk mengatur dan mengubah reaksi afektif lain. Individu 

yang memiliki kecerdasan emosional dapat menginduksi pengaruh 

positif pada orang lain. 

3) Pemanfaatan emosi diri dan orang lain, di mana mereka berbeda dalam 

memanfaatkan emosi mereka. Emosi dapat: 

1. Membantu menghasilkan beberapa rencana masa depan 

(perencanaan fleksibel),  

2. Meningkatkan proses pengambilan keputusan karena emosi yang 

lebih baik dalam memahami seseorang,  

3. reaksi (berpikir kreatif), 

4. Proses kognitif seperti kreativitas di satu sisi dan ketepatan waktu 

pada sisi lain (mood mengarah ke perhatian), dan  

5. Meningkatkan ketekunan tentang tugas-tugas yang menantang 

(memotivasi emosi). 

Teori kecerdasan emosional Bar-On adalah mengenai Model 

kecerdasan emosional-sosial. Menurut Bar-On sudut pandang kecerdasan 

emosional-sosial adalah penampang kompetensi emosional dan sosial yang 

saling terkait, keterampilan dan fasilitator yang menentukan seberapa 

efektif individu memahami dan mengekspresikan diri, memahami orang 

lain dan berhubungan dengan mereka, dan menghadapi tuntutan sehari-

hari. Model Bar-On mendefinisikan konstruk  kecerdasan emosional-

sosial, yang dibentuk oleh bagian sifat lintas emosional yang saling terkait 

serta kepribadian yang mapan yang berinteraksi bersama dalam individu. 
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Teori kecerdasan dari Goleman mengatakan kecerdasan emosional 

adalah deskripsi karakter individu yang luas dan mencakup kemampuan 

untuk memotivasi diri, untuk bertahan dalam menghadapi frustrasi, untuk 

mengendalikan perasaan, untuk menunda pemenuhan kepuasan, untuk 

mengatur suasana hati, untuk menjaga distres dari kemampuan untuk 

berpikir, untuk berempati dan berharap. Di sisi lain, kecerdasan 

emosional dapat tercermin dalam, atau disamakan dengan, perasaan 

antusias, untuk menjadi cerdas secara sosial, dan secara keseluruhan 

memiliki karakter yang baik (dalam Ciarrochi, Forgas dan Mayer, 2006).  

Dari teori-teori kecerdasan emosional di atas, penulis memilih teori 

kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Salovey dan Mayer (dalam 

Berrocal dan Extremera, 2006) yang menjelaskan tentang kemampuan 

mental dalam empat kemampuan, yakni kemampuan persepsi, asimilasi, 

memahami dan regulasi emosi. Di mana kecerdasan emosional dalam hal 

kemampuan mental ini adalah bagaimana seseorang mampu merasakan 

emosi diri sendiri dan orang lain, lalu mengekspresikan emosi tersebut 

dan menggunakan dalam proses kognitif, serta bagaimana mampu untuk 

memahami dan menilai emosional tersebut untuk kepentingan 

pertumbuhan pribadi.  

 

2.2.3 Aspek Kecerdasan Emosional 

 Lima aspek kecerdasan emosional menurut Goleman (dalam 

Luthans, 2006), yakni 

1. Kesadaran diri, dengan karateristik pemahaman diri; pengetahuan 

tentang perasaan sebenarnya pada satu kejadian 

2. Manajemen diri, dengan karakteristik menangani emosi untuk 

memudahkan, bukannya menghalangi tugas; tidak setuju dengan emosi 

negatif dan kembali ke jalur konstruktif untuk penyelesaian masalah. 
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3. Motivasi diri, dengan karakteristik tetap pada tujuan yang diinginkan; 

mengatasi impuls emosi negatif dan menunda gratifikasi untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan. 

4. Empati, dengan karateristiknya memahami dan sensitif dengan 

perasaan orang lain; dapat merasakan apa yang dirasakan dan 

diinginkan orang lain. 

5. Ketrampilan sosial, dengan karateristiknya kemampuan membaca 

situasi sosial, lancar dalam berinteraksi dengan orang lain dan 

membentuk jaringan; dapat menuntun emosi dan tindakan orang lain.  

Selanjutnya Mayer dan Salovey (dalam Murphy, 2006) 

meggambarkan kecerdasan emosional terdiri dari empat aspek 

kemampuan, yakni kemampuan untuk merasakan emosi, kemampuan 

untuk mengintegrasikan emosi untuk memfasilitasi proses berpikir, 

kemampuan memahami emosi dan kemampuan untuk mengatur emosi 

untuk kepentingan pertumbuhan pribadi.  

Kemudian  kecerdasan emosional-sosial dari Bar-On terdiri dari 

lima faktor, yang dibagi dalam 15 subfaktor:  

1) Keterampilan Intrapersonal mengacu pada kemampuan menyadari dan 

memahami emosi, perasaan, dan ide-ide dalam diri, dan dibagi ke 

dalam 5 subfaktor, yakni harga diri, kesadaran emosional diri, 

ketegasan, kebebasan, dan aktualisasi diri.  

2) Keterampilan Interpersonal mengacu pada kemampuan dari kesadaran 

dan pemahaman emosi, perasaan, dan ide orang lain, dan itu dibagi ke 

dalam 3 subfaktor, yakni  empati, tanggung jawab sosial, dan 

hubungan interpersonal. 

3)  Adaptasi mengacu pada kemampuan bersikap terbuka yang tergantung 

pada situasi, dan termasuk dalam 3 subfaktor, yakni realitas - testing, 

fleksibilitas, dan problem-solving. 
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4) Manajemen stres mengacu pada kemampuan untuk mengontrol emosi, 

itu terdiri dari  sub faktor toleransi stres dan kontrol impulse; dan  

5) General mood mengacu pada kemampuan perasaan dan 

mengekspresikan emosi positif, dan menjadi optimis, dan terdiri dari 

sub faktor optimis dan kebahagiaan (Bar-On dalam Berrocal dan 

Extremera, 2006). 

 Berikut aspek kecerdasan emosional dengan empat kemampuan 

yakni penilaian dan ekpresi emosi diri sendiri dan orang lain, penggunaan 

emosi, dan pengaturan emosi dari Wong dan Law yang dikutip dari 

Naseer, Chisti, Rahman dan Jumani (2011). 

1) Penilaian dan ekpresi (diri sendiri dan orang lain). kemampuan dengan 

benar menentukan dan mengekspresikan emosi sendiri serta bersikap 

simpatik, menilai dan mengekspresikan emosi orang lain. Kemampuan 

setiap individu bervariasi dalam mengidentifikasi secara tepat, menilai 

dan mengekspresikan emosinya sendiri serta yang dialami orang lain.  

2) Penggunaan emosi.  Kemampuan individu untuk menggunakan emosi 

untuk membantu proses kognitif. Emosi dan kognisi saling 

berhubungan dan kecerdasan emosional memungkinkan orang dengan 

kemampuan untuk membantu proses kognitif secara efektif. Dengan 

demikian individu yang kecerdasan emosinya tinggi dapat membantu 

proses kognitif, sebaliknya orang yang kecerdasan emosionalnya 

rendah tidak dapat membantu proses kognitifnya.  

3) Pengaturan emosi. Orang tidak hanya memahami emosi orang lain, 

tetapi juga mengupayakan untuk mengelola emosi tersebut. Kemudian 

individu harus kompeten dalam mengelola emosi untuk diri sendiri 

maupun untuk yang lain.  
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 Penulis menggunakan aspek kecerdasan emosional dari Wong dan 

Law yang di kembangkan oleh Naseer et al. (2011). Dalam kaitannya 

dengan guru bila ia mampu mengekspresikan emosinya sendiri dan orang 

lain, serta dapat menggunakan dan mengatur emosinya dengan baik, maka 

dapat mempengaruhi kesejahteraannya dalam bekerja yang berdampak 

pada hasil kerjanya menjadi positif dan mengalami efektifitas dan efesien 

pencapaian tujuan pendidikan. 

 

2.2.4 Peran Kecerdasan Emosional 

 Kecerdasan emosional memainkan peran besar dalam membentuk 

individu. Goleman (dalam Alam, 2009) menjelaskan bahwa kecerdasan 

emosional menciptakan gairah, kepercayaan diri, keramahan, motivasi 

kebanggaan, dan energi pada individu. Cherniss (dalam Salim et al., 2012) 

mengatakan individu dengan kecerdasan emosional dapat menciptakan 

lingkungan yang harmonis dan kondusif untuk mencapai kepuasan kerja 

dalam karir mereka. Salim et al., (2012) juga menyatakan individu dengan 

kecerdasan emosional mempunyai kemampuan sosial yang baik. 

 Ada ungkapan bahwa terbukti orang yang tahu mengadopsi dan 

mengelola emosionalnya sendiri dengan baik, serta dapat membaca dan 

menangani perasaan orang lain secara efektif, merupakan sebuah 

kentungan dalam setiap bidang kehidupannya, baik dalam hubungan cinta 

atau keberhasilan organisasi. Sementara pernyataan tersebut dijelaskan 

oleh Goleman (1994, hal 38-39) mengatakan bahwa much evidence 

testified that people who are emotionally adopt who know and manage 

their own feelings well, and who read and deal effectively with other 

people's feelings are at an advantage in any domain of life, whether 

romance and intimate relationship or picking up the unspoken rules that 

govern success in organizational.  
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 Kecerdasan emosi selanjutnya memegang peran penting terhadap 

pentingnya kualitas hidup manusia misalnya hubungan interpersonal, 

kepuasan hidup, pekerjaan yang sukses dan keberhasilan akademis juga 

meningkatkan kinerja (Goleman dalam Murphy, 2006). Dengan demikian 

kecerdasan emosional dikatakan Sylvester (dalam  Murphy, 2006) adalah 

penting dalam pendidikan untuk mengubah rangsangan belajar dan 

memori. Kecerdasan emosional dapat membantu menciptakan 

kesejahteraan yang positif dan peningkatan hasil kinerja (Druskat, Salad 

dan Mount dalam Alam, 2009). Sebaliknya Pfeiffer (dalam Murphy, 2006) 

mengatakan kegagalan kecerdasan emosional adalah dari kurangnya 

ketepatan pemahaman secara konseptual. 

 Dalam lembaga kerja, kecerdasan emosional pekerja berhubungan 

dengan deteksi emosi, manajemen diri, motivasi diri, mendeteksi sosial 

emosional, dan keterampilan sosial (Saiari dalam Chin dan Chen, 2013). 

Jadi, kecerdasan emosional seorang guru penting, sebab bila seorang guru 

tidak mampu mengelola emosinya dengan baik, dan berperilaku negatif, 

akan mempengaruhi efektifitas dalam pengajarannya sehingga pada 

akhirya guru mengalami kemunduran dalam pekerjaannya dan berakibat 

merusak kepuasan kerjanya sendiri.  

 

2.3 Komitmen Organisasi  

2.3.1 Definisi Komitmen Organisasi 

 Upaya untuk meningkatkan keberhasilan dan kualitas organisasi 

adalah dengan pencapaian komitmen organisasi. Komitmen organisasi 

sebagai keyakinan kuat dan penerimaan tujuan organisasi, kemauan untuk 

mengerahkan usaha yang cukup atas nama organisasi dan keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaan organisasi. Ungkapan tersebut dipertegas 

oleh Porter, Steers, Mowday dan Boulian (dalam Eslami dan Gharakhani, 
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2012, hal 86) commitment as a strong belief in and acceptance of the 

organizational goals, willingness to exert considerable effort on behalf of 

the organization and a desire to maintain organizational membership. 

 Menurut Luthans (1992) komitmen organisasi didefinisikan 

sebagai 1) keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi 

tertentu; 2) kesediaan untuk mengerahkan tingkat usaha yang tinggi atas 

nama organisasi dan 3) keyakinan yang mendalam dan penerimaan, nilai-

nilai  dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, ini adalah sikap tentang 

loyalitas karyawan untuk organisasi mereka dan merupakan proses yang 

berkelanjutan di mana peserta organisasi mengekspresikan perhatian 

mereka terhadap keberhasilan dan kesejahteraan  organisasi. Komitmen 

organisasi sebagai derajat yang mengidentifikasikan karyawan dengan 

tujuan dan nilai-nilai organisasi dan bersedia untuk mengerahkan usaha 

untuk membantu kesuksesan organisasi itu sendiri. Pengertian ini senada 

dengan Herscovith dan Meyer (dalam Eslami dan Gharakhani, 2012, hal 

86).  Ada satu pernyataan bahwa organizational commitment as the degree 

to which an employee identifies with the goals and values of the 

organization and is willing to exert effort to help it succeed.  

 Selanjutnya menurut Robbins dan Judge (2007) komitmen 

organisasi  adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak 

organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Definisi  ini 

sejalan dengan pendapat Eslami dan Gharakhani (2012) bahwa komitmen 

pada organisasi tergantung pada individu dan nilai yang ditempatkan pada 

organisasi. Selain daripada itu, Porter et al. (dalam Eslami dan 

Gharakhani, 2012), mendefinisikan komitmen organisasi sebagai 

identifikasi kekuatan relatif individu dengan keterlibatan dalam organisasi. 

Senada dengan hal tersebut, Mowday, Porter dan Steers (dalam Eslami dan 
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Gharakhani, 2012), mendefinisikan komitmen dengan memanfaatkan tiga 

komponen yaitu identifikasi nilai dan tujuan organisasi, kesediaan untuk 

mengerahkan usaha atas nama organisasi dan komitmen untuk menetap di 

organisasi. sehingga komitmen organisasi adalah identifikasi kekuatan 

relatif individu dengan dan keterlibatan dalam organisasi tertentu. 

 Kemudian model komitmen organisasi Meyer dan Allen 

dikembangkan untuk mengintegrasikan definisi komitmen yang telah 

banyak berkembang dalam penelitian. Menurut Meyer dan Allan (dalam 

Daneshfard dan Ekvaniyan, 2012) komitmen organisasi adalah bagaimana 

membangun multidimensi yang terdiri dari tiga komponen yang 

mencirikan komitmen organisasi karyawan, yaitu  komitmen afektif,  

didefinisikan sebagai ikatan emosional karyawan ke organisasi; komitmen 

berkelanjutan, yakni individu berkomitmen untuk organisasi dan 

komitmen normatif yakni individu merasa wajib untuk tetap berkomitmen 

dengan organisasi. Sheldon (dalam Daneshfard dan Ekvaniyan, 2012), 

mengemukakan komitmen organisasi sebagai suatu sikap atau orientasi 

terhadap organisasi yang menghubungkan atau menarik identitas orang 

tersebut kepada organisasi. Serta Salancik (dalam Daneshfard dan 

Ekvaniyan, 2012) mengartikan komitmen organisasi sebagai suatu 

keadaan di mana individu menjadi terikat oleh tindakan untuk keyakinan 

yang menopang kegiatan dan keterlibatan. Sebab dengan komitmen kerja 

yang tinggi seorang menjadi loyal kepada organisasi, berbagi nilai dan 

mengidentifikasi tujuan organisasi (Mowday et al., dalam Ismail, 2012). 

Selain itu, komitmen guru dapat meningkatkan mutu pendidikan 

(Suparlan, 2006). Atas penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa 

komitmen guru menjadikan organisasi lebih efektif, sebab komitmen 

mengacu pada keterikatan pada pekerjaan dan organisasi (Gehlawat, 

2012). Hal ini senada dengan  Atmojo (2012) bahwa komitmen organisasi 
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adalah sejauh mana karyawan mengindifikasikan organisasi dan tujuannya 

dan ingin mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.  

 Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka penulis memberi 

pengertian komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana individu 

dengan orientasi nilai, sikap, dan tujuan untuk terlibat dalam organisasi 

dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Karena 

apabila seseorang memiliki komitmen kerja yang tinggi, maka 

menjadikannya loyal kepada organisasi, dan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan.  

 

2.3.2 Teori Komitmen Organisasi 

Kelangsungan hidup suatu organisasi dapat terlaksana salah 

satunya melalui komitmen anggota organisasi. Hal ini disebabkan 

komitmen organisasi menarik dalam ilmu psikologi dan dipandang sebagai 

sikap keterikatan pada organisasi oleh karyawan yang mengarah ke 

perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu seperti absensi 

kerja, kepuasan kerja, intensitas pertukaran karyawan, perilaku warga 

orgnisasi, motivasi kerja dan prestasi kerja (Eslami dan Gharakhani, 

2012).  

Sejak tahun 1950-an, konsep komitmen organisasi dan faktor-

faktor yang mendorong komitmen karyawan menjadi topik penelitian yag 

sangat menarik untuk diteliti (Tsui dan Cheng dalam Crosswell, 2006). 

Kanter (1974) dan Mowday et al. (1979) memberi gagasan komitmen yang 

diterima secara luas dan yang kemudian oleh Mayer dan Allen (1991) 

mengembangkan konsep komitmen organisasi dalam tiga komponen yakni 

komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif  (Tsui 

dan Cheng dalam Crosswell, 2006).  
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Menurut Kanter (1974), ia menggangap komitmen sebagai proses 

mengikat dalam sistem sosial. Berdasarkan definisi tersebut komitmen 

adalah proses di mana orang menjadi bersedia memberikan loyalitas dan 

energi mereka ke sistem sosial tertentu (dalam Crosswell, 2006). Kanter 

mengidentifikasikan tiga jenis komitmen yakni kontrol, kekompakan, dan 

berkelanjutan. Komitmen kontrol adalah mengacu pada kesediaan orang 

untuk mematuhi aturan-aturan dan kewenangan organisasi,  di mana 

tuntutan dan kebutuhan organisasi dipandang sebagai moral yang benar 

dan cocok dengan individu. Komitmen kekompakkan adalah di mana 

individu mengembangkan hubungan positif dengan orang lain dalam 

organisasi dan melihat diri mereka sebagai anggota dari kelompok  yang 

memberi dukungan. Komitmen berkelanjutan adalah di mana individu 

memilih untuk berpartisipasi dan tetap menjadi anggota dalam organisasi 

dan berkomitmen untuk peran sosial dalam masyarakat. 

Selanjutnya Mowday, Steers dan Porter (dalam Crosswell, 2006) 

mengkonseptualisasikan organisasi sebagai kekuatan relatif dari 

keterlibatan individu dan identifikasi dengan organisasi. Mowday et al. 

(dalam Crosswell, 2006) mengidentifikasikan tiga sikap utama terkait 

komitmen yakni 1) keyakinan yang kuat dalam mencapai tujuan dan nilai 

organisasi; 2) keterlibatan, kemauan untuk mengerahkan usaha bagi 

organisasi dan 3) loyalitas yakni keinginan yang kuat untuk 

mempertahankan keanggotaan organisasi. 

Konsep komitmen organisasi kemudian oleh Allen dan Meyer 

(1990) dengan membangun model tiga komponen komitmen yakni 

komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif. 1) 

Komitmen afektif sebagai suatu keadaan secara emosional terhadap 

organisasi di mana kekuatan komitmen anggota diidentifikasikan dengan 

keterlibatan dan kenyamanan anggota organisasi. 2) Komitmen 
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berkelanjutan adalah suatu keadaan di mana anggota organisasi menyadari 

suatu kondisi yang membatasi alternatif yang sebanding dengan 

organisasinya sehingga anggota tersebut merasa perlu untuk 

mempertimbangkan untung dan rugi bila harus meninggalkan organisasi. 

3) Komitmen normatif sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi yang 

menekankan kepatuhan untuk setia kepada organisasi karena kompensasi 

yang diterima sehingga membuat anggota tersebut merasa wajib untuk 

membalasnya.  

Dari berbagai teori komitmen organisasi yang dijelaskan di atas, 

maka penulis memilih teori organisasi yang dikemukakan oleh Allen dan 

Meyer (1990) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu komitmen afektif, 

komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif. Sebab komitmen sebagai 

kondisi psikologis yang menggambarkan hubungan individu dengan 

organisasi mempunyai orientasi nilai, sikap dan tujuan untuk terlibat 

dalam organisasi dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi 

tersebut. 

 

2.3.3 Aspek-aspek  Komitmen Organisasi 

Individu dapat memelihara  komitmennya dalam sebuah organisasi 

tentunya diwarnai oleh aspek-aspek yang terkait dalamnya. Mowday et al. 

(dalam Crosswell, 2006). mengidentifikasikan tiga aspek terkait komitmen 

yakni: 

a) Keyakinan yang kuat dalam mencapai tujuan dan nilai organisasi 

b) Keterlibatan, kemauan untuk mengerahkan usaha bagi organisasi dan  

c)  Loyalitas yakni keinginan yang kuat untuk mempertahankan 

keanggotaan organisasi  

 Selanjutnya Allen dan Meyer (1990) mengemukakan tiga aspek 

dari komitmen organisasi, yaitu Komitmen afektif (affective commitment), 
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komitmen berkelanjutan (Continuance commitment) dan komitmen 

normatif (normative commitment). Penjelasannya sebagai berikut: 

a) Komitmen afektif sebagai suatu keadaan secara emosional terhadap 

organisasi di mana kekuatan komitmen anggota diidentifikasikan 

dengan keterlibatan dan kenyamanan anggota organisasi. 

b) Komitmen berkelanjutan adalah suatu keadaan di mana anggota 

organisasi menyadari suatu kondisi yang membatasi alternatif yang 

sebanding dengan organisasinya sehingga anggota tersebut merasa 

perlu untuk mempertimbangkan untung dan rugi bila harus 

meninggalkan organisasi. 

c) Komimen normatif sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi yang 

menekankan kepatuhan untuk setia kepada organisasi karena 

kompensasi yang diterima sehingga membuat anggota tersebut merasa 

wajib untuk membalasnya.  

Sebagaimana komitmen dalam organisasi, komitmen guru juga 

memiliki beberapa aspek sebagaimana yang dijelaskan oleh Crosswell 

(2006) yakni  

a) Komitmen pada sekolah.  

 Komitmen guru adalah derajat positif, ikatan afektif antara guru dan 

sekolah. Firestone dan Pennel (dalam Crosswell, 2006) menganggap 

komitmen guru mengacu pada nilai-nilai dan tujuan dari organisasi 

sekolah. Guru yang berkomitmen untuk tujuan sekolah lebih mungkin 

untuk bekerja sama, kooperatif dan kolegial dengan guru lain di 

sekolah dan mencari cara untuk mempromosikan sekolah dan profesi 

guru (Ebmeier dan Niklaus dalam Crosswell, 2006). 

b) Komitmen pada siswa. 

 Guru menggangap siswa sebagai alasan untuk mengajar. Menurut 

Bilken (dalam Crosswell, 2006) komitmen guru pada siswa adalah 



51 

 

agar siswa mendapatkan manfaat bahkan jika guru harus 

mengorbankan kondisi kerja mereka. 

c) Komitmen pada karir berkelanjutan 

 Berhubungan dengan gagasan Meyer dan Allen (1991) mengenai 

komitmen berkelanjutan, Yong (dalam Crosswell, 2006) berpendapat 

bahwa hakikat pengajaran membuat guru untuk tetap berkomitmen. 

Kemudian, diperlukan pandangan yang matang dari seorang guru 

dalam mempertahankan dan memelihara komitmen mereka selama 

bertahun-tahun. 

d) Komitmen pada dasar pembelajaran professional 

 Dimensi komitmen ini digunakan untuk karakter guru pada keseriusan 

pekerjaannya dan keinginan untuk melakukannya dengan baik. Asumsi 

terkait adalah bahwa mengajar adalah pekerjaan yang sulit dan guru 

yang efektif harus bekerja keras dan penuh dedikasi (Nias dalam 

Crosswell, 2006) 

e) Komitmen pada profesinya sendiri. 

 Guru tetap setia pada tujuan temporal profesi, di mana pengajarannya 

melibatkan pengembangan berbasis pengetahuan professional untuk 

memenuhi kebutuhan siswa dan bekerja dalam parameter yang 

ditetapkan oleh sekolah dan sistem pendidikan.  

 Dalam penelitian ini, penulis memakai aspek yang digunakan 

untuk mengukur komitmen organisasi yang diungkapkan oleh Allen dan  

Meyer (1990). Dalam kaitannya dengan guru dalam organisasi pendidikan, 

guru dengan komitmen afektif yang tinggi bergabung dengan organisasi 

karena keinginan untuk terlibat sebagai anggota dalam organisasi. 

Komitmen berkelanjutan menekankan untung dan rugi, jika meninggalkan 

organisasi, serta komitmen normatif menekankan sifat patuh dan setia 

pada organisasi sebagai tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Ketiga 
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aspek ini saling terkait dan berdampak pada keputusan untuk tetap 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi pendidikan.  

 

2.3.4 Peran Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi pada umumnya mengacu pada tingkat 

keterlibatan seseorang dalam organisasi. Hal tersebut mengindikasikan 

karyawan yang berkomitmen pada pekerjaannya lebih cenderung untuk 

menetap pada organisasi (Reichers dalam Solomon, n.d). Selanjutnya 

komitmen organisasi memberi pengaruh terhadap kepuasan kerja. Sebab 

kepuasan kerja merupakan atribut penting bagi organisasi (Oshagbemi, 

dalam Eslami dan Gharakhani, 2012). Hal ini dibuktikan dalam penelitian 

dari  Daneshfard dan Ekvaniyan (2012) dimana dalam penelitian ini aspek 

komitmen organisasi diukur dengan memakai aspek komitmen dari Allen 

dan Meyer (1990) menemukan hasil untuk meningkatkan kepuasan kerja.  

Organisasi pendidikan dalam hal ini sekolah adalah tempat di mana 

guru berkomitmen pada pekerjaannya yang berefek positif pada prestasi 

siswa (Riehl dan Sipple dalam Solomon, n.d) dan prestasi siswa juga turut 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja guru Van den Berg (dalam Zembylas dan 

Papanastasiou, 2004) sebab prestasi siswa menjadi sumber penting bagi 

kepuasan yang berimplikasi pada kompetensi dan kemanjuran guru 

(Diham dalam Bogler, 2007).  

Komitmen guru memengaruhi kehidupan organisasi pendidikan. 

Penelitian Danneta (dalam Solomon, n.d) menyebutkan tiga kategori besar 

komitmen guru yakni  

a. Komitmen terhadap organisasi.  

Merupakan keyakinan dan penerimaan tujuan dan nilai-nilai 

organisasi, kemauan untuk mengerahkan upaya pada nama organisasi 

dan keinginan untuk tetap dalam organisasi. 



53 

 

b. Komitmen untuk profesi guru.  

Komitmen terhadap profesi ini umumnya sejauh mana seseorang 

memiliki tingkat afektif positif terhadap pekerjaannya. 

c. Komitmen untuk siswa. 

Komitmen belajar siswa berfokus pada sejauh mana guru 

didedikasikan untuk belajar siswa, terlepas dari isu-isu lain yang 

mungkin terlibat (misalnya, kesulitan akademik, dan latar belakang 

sosial). 

Komitmen dan kepuasan kerja guru merupakan interaksi yang 

terjadi disepanjang karier guru (Fresko, Kfir dan Naseer, dalam Solomon, 

n.d). Minat dalam komitmen organisasi ini pula sebagian besar 

berpengaruh positif tidak hanya pada kepuasan kerja tetapi juga pada 

perilaku kerja seperti, produktifitas yang tinggi dan pertukaran pegawai 

yang  rendah (Cohen, 2003 dalam  Eslami dan Gharakhani, 2012). Dengan 

demikian masalah komitmen organisasi dalam organisasi baik swasta dan 

organisasi publik secara umum diterima signifikansi penelitiannya selama 

25 tahun terakhir, sebab komitmen organisasi dipandang sebagai sikap 

keterikatan karyawan pada organisasi yang mana mengarah pada 

pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku tertentu seperti absensi 

kerja, kepuasan kerja, intensitas keluarnya karyawan, perilaku warga 

organisasi, motivasi kerja dan prestasi kerja (Meyer dan Allen, 1997; 

Mowday, 1998; Harapan, 2003  dalam  Eslami dan Gharakhani, 2012). 

 

2.4 Jenis Kelamin 

2.4.1 Pengertian Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin adalah penggolongan yang didasarkan perbedaan 

biologis, dalam hal ini pria dan wanita (Pujisari, 2010). Pengertian jenis 

kelamin menurut Susilo (1999) adalah karakteristik individu yang 
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digunakan untuk membedakan antara karyawan yang berjenis kelamin pria 

dan karyawan yang berjenis kelamin wanita. Peran jenis menurut Lamke 

(dalam Pujisari, 2010) adalah sifat stereotip yang dimiliki oleh manusia, 

yaitu berupa sifat feminis dan sifat maskulin.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis memberi pengertian 

jenis kelamin adalah karakteristik individu berdasarkan perbedaan biologis 

pria dan wanita. 

 

2.4.2 Perbedaan Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan 

 Beberapa perbedaan pria dan wanita baik ditinjau dari segi 

biologis, psikologis, maupun sosial (Susilo, 1999): 

1. Perbedaan secara biologis 

Pria dan wanita merupakan dua jenis manusia yang berbeda. 

Perbedaan ini bukan saja secara fisik, tetapi juga secara sosial dan 

psikologisnya. Jenis kelamin merupakan penentu untuk menetapkan 

apakah seseorang digolongkan sebagai  pria atau wanita, berdasarkan 

tanda-tanda biologisnya yang paling nyata adalah perbedaan alat 

kelaminnya. Sesuai dengan pendapat para feminis  Barn House (dalam 

Susilo, 1999) yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan bawaan antara 

pria dan wanita, kecuali murni biologis. Lebih lanjut diterangkan bahwa 

perbedaan yang tampak adalah disebabkan oleh usaha yang diilhami oleh 

patriarki untuk memasyarakatkan wanita sebagai makhluk rendah. Ada 

bukti-bukti historis yang menunjukkan betapa luasnya penentuan stereotip 

menurut jenis kelamin. Proses demikian sudah mulai sejak bayi masih 

dalam ayunan, warna merah muda untuk anak perempuan dan biru untuk 

laki-laki, boneka untuk anak perempuan dan mobil untuk anak laki-laki. 

 Perlakukan yang membeda-bedakan ini berlanjut terus hingga 

manusia menjadi dewasa. Tidaklah mengherankan data ini berkesimpulan 
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bahwa perbedaan psikologis antara pria dan wanita disebabkan oleh  

pengaruh sosialisasi tersebut. 

 Berdasarkan keadaan biologis yang berbeda tersebut di atas, maka 

perbedaan itu akan memengaruhi pilihan pria dan wanita dalam 

pekerjaannya. Selain itu, berpengaruh pula terhadap motifasi kerjanya, 

walaupun mungkin pekerjaan yang dilakukannya itu sama. 

2. Perbedaan secara psikologis 

 Budiman (dalam Susilo, 1999) berpendapat bahwa secara 

psikologis wanita dan pria berbeda. Pria lebih rasional, lebih aktif,lebih 

agresif, lebih submisif dalam memenuhi kebutuhannya. Kartono (dalam 

Susilo, 1999) menambahkan bahwa wanita lebih mencari objek harga 

dirinya dan lebih sosial dalam bidang pekerjaannya. Sebaliknya pria lebih 

egosentris. Selanjutnya pria lebih dekat pada masalah-masalah kehidupan 

yang praktis dan konkrit. Sebaliknya wanita lebih tertarik pada segi 

kejiwaann yang bersifat abstrak. Pria lebih ekspresif dan agresif, yaitu 

penuh daya serang untuk menguasai situasi dan ruang lingkup hidupnya, 

serta lebih bernafsu memperluas kekuasaan, sedangkan wanita lebih pasif 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

3. Perbedaan secara sosiologis 

 Ditinjau dari segi sosial wanita dan pria berbeda. Seorang ahli, 

Heeler dan Nezler (dalam Susilo, 1999) menyatakan ada perbedaan motif 

bersosialisasi antara pria dan wanita. Wanita cenderung lebih tinggi motif 

sosialisasinya dibanding pria. Selain itu, wanita lebih sensitif dan 

mengikuti perasaan dalam hubungan spontan dengan teman dekatnya. Pria 

cenderung agresif, rasional dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Schezt 

(dalam Susilo, 1999) menyatakan bahwa kaum pria dan wanita lebih 

menyukai pekerjaan yang diulang-ulang. 
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2.4.3 Aspek Pengukuran Kepuasan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Pada awalnya wanita dan pria memang menyukai pekerjaan, 

namun pada perkembangan berikutnya antara pria dan wanita ada 

perbedaan dari segi tujuan maupun sasaran dan tanggung jawab. 

Perbedaan ini berawal dari pendapat Person (dalam Susilo, 1999), bahwa 

wanita berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan 

rumah. Pengukuran perbedaan kepuasan kerja antara karyawan pria dan 

karyawan wanita dapat dilihat dari beberapa aspek Person (dalam Susilo, 

1999), yakni: 

1. Aspek kepuasan terhadap pekerjaan. Hal ini menyangkut jenis 

pekerjaan, bobot pekerjaan dan melibatkan ketrampilan dan 

kemampuan individu dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. 

2. Aspek kepuasan terhadap imbalan. Imbalan kerja memiliki kaitan 

erat dengan kepuasan kerja. Disini karyawan pria sangat 

dimungkinkan memiliki keinginan lebih besar disbandingkan 

wanita dalam pemenuhan kebutuhan di rumah. 

3. Aspek kepuasan terhadap promosi jabatan. Kurang atau 

sedikitnya kesempatan jabatan sering dikaitkan dengan 

ketidakpuasan karyawan terhadap promosi jabatan yang ada. Hal 

ini antara karyawan pria dan wanita tentu memiliki perbedaan 

tingkat kepuasan kerjanya, karena meihat dar kepentingan antara 

dua jenis kelamin pria dan wanita berbeda. 

4. Kepuasan terhadap pimpinan, menyangkut hubungan (interaksi) 

dengan bawahan, pada pimpinan, kebijaksanaan yang semuanya 

itu dikaitkan oleh karyawan sebagai rasa tidak puas atau puas 

terhadap pimpinan mereka. Disini juga antara pria dan wanita 

memiliki perbedaan. 
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5. Kepuasan terhadap rekan-rekan kerja. Karyawan dengan rekan-

rekan sekerjanya  memiliki kaitan erat dengan kepuasan kerja 

karyawan. Karyawan yang memiliki ketidakpuasan kerja karena 

memiliki rekan kerja yang tidak bisa diajak kerja sama, tidak 

menyenangkan dan tidak memuaskan. 

 

2.5 Hasil-Hasil Penelitian Sebelumnya  

Penelitian-penelitian sebelumnya dapat sebagai dasar dalam 

penyusunan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.  

 

2.5.1 Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Kepuasan Kerja 

 Penelitian dari Mousavi, Yarmohammadi, Nosrat danTarasi (2012) 

dengan penelitian pada guru-guru fisika di propinsi Zanjan, yang di ambil 

pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 

atas. Dengan menggunakan teknik proportional sampling dan simple 

random sampling. Pengukuran menggunakan Siberis Schernig‟s Emotional 

Intelligence Questionnaire untuk mengukur kecerdasan emosional dengan 

skala Likert yang terdiri dari sub skala yaitu, kesadaran diri, kontrol diri, 

motivasi, empati dan ketrampilan sosial. Analisis statistik menggunakan 

deskriptif statistik dan Kolmogrov-Smirnov untuk menentukan data 

terdistribusi normal. Di gunakan pula koefisien korelasi Pearson. Hasil 

penelitian diperoleh kecerdasan emosional dan kepuasan kerja memiliki 

hubungan signifikan pada level p≤0.05. Hasil hubungan yang signifikann 

juga terdapat pada penelitian Craig (2008) yang menemukan korelasi 

signifikan kecerdasan emosional dengan kepuasan kerja guru di 

Pensylvannia. Dan selanjutnya terdapat hasil yang serupa pada penelitian 

dari Agbolou (2011) yang menemukan hubungan signifikan kecerdasan 

emosional dengan kepuasan kerja pada pegawai pusat distribusi furnitur 
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tempat tidur di negara bagian timur laut dengan nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,249, p<0,05.  

 Selanjutnya, penelitian dari Nezad dan Bahramzade (2013) yang di 

lakukan pada pelayan perusahaan air di  Mashhad. Dengan mengukur dua 

elemen kecerdasan emosional, yakni kesadaran emosional, dan 

kepercayaan diri. Teknik analisis menggunakan analisis korelasi. Hasil 

penelitian di dapati kedua elemen kecerdasan emosional mempunyai 

hubungan signifikan (p<0.005) dengan kepuasan kerja. Penelitian ini 

didukung oleh Simarmata dan Rospita (t.t) di mana dari hasil analisis 

statistik yang menggunakan teknik korelasi product moment  dari Karl 

Pearson, yaitu koefisien korelasi (r) antara variabel kecerdasan emosional 

dengan variabel kepuasan kerja adalah 0,386 dan angka probabilitas yang   

didapat sebesar 0,000 (p<0,05) yang berarti kedua variabel tersebut saling 

berkorelasi positif secara signifikan. Penelitian yang sama dari Anari 

(2012) memperoleh hubungan signifikan kecerdasan emosional dan 

kepuasan kerja. Setelah itu, Murphy (2006) mendapati hubungan 

kecerdasan emosional dengan kepuasan hidup pelajar di kampus Citrus 

dan Ocala, namun yang tampak adalah hubungan yang negatif dan lemah, 

yakni r=-0.40. Hubungan signifikan yang lemah juga terdapat pada 

penelitian dari Ling (2011) di mana aspek kesadaran diri nilai korelasinya 

(r) = 0,235 dan aspek kesadaran sosial nilai korelasinya (r)=0,249.  

 Berdasarkan penelitian dari Seyal dan Afzaal (2013) pada semua 

akademisi fakultas bisnis, menghitung, dan fakultas teknik, dengan 

menggunakan skala dari Genos, yang di kembangkan oleh Palmer dan 

Stough berdasarkan Swinburne University Emotional Intelligence Test 

(SUEIT), di dapati hasil pada Cronbach‟s alpha di atas 0.70 dan koefisien 

R
2
 menunjukkan 49% kepuasan kerja di jelaskan oleh kecerdasan 

emosional. Sejalan dengan penelitian dari Cotzer (2013) yang dilakukan 
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pada 100 dosen di Wescol FET, skala menggunakan Genos Emotional 

Intelligence Inventory (short version) dengan mengukur tujuh instrument, 

yaitu kesadaran emosional diri, ekspresi emosional, kesadaran emosi, 

penalaran emosi, mengelola emosional diri, mengelola emosi, dan kontrol 

diri emosi.  Analisis data menggunakan korelasi yang dijalankan dengan 

program SPSS. Temuannya adalah ada korelasi antara kecerdasan 

emosional dan kepuasan kerja dengan r=.510 ini mengindikasikan bahwa 

kecerdasan emosional dan kepuasan kerja berbagai hanya (0,510 x 0,510 

=.2601 = 26%) 26 persen artinya kecerdasan emosional menjelaskan 26% 

kepuasan kerja. Selanjutnya, korelasi antara kecerdasan emosional dan 

kepuasan kerja dalam kelompok gender (r=.609, p=0,01). Hal ini 

mengindikasikan bahwa diantara dosen perempuan ada hubungan 

kecerdasan emosional dan kepuasan kerja dan mereka lebih emosional 

dalam merasakan kepuasan dalam kerja. Sementara itu, juga hubungan 

kecerdasan emosional dan kepuasan kerja pada dosen yang sudah menikah 

(r=.702, p<0.01). Hal ini mengindikasikan dosen yang menikah memiliki 

pengalaman hubungan kecerdasan emosional dan kepuasan kerja. Juga 

ditemukan dosen teknik mesin memiliki kecerdasan emosional dan 

kepuasan kerja (r=.904, p<0,01). Demikian juga hubungan kecerdasan 

emosional dan kepuasan kerja dosen dengan pengalaman kerja satu sampai 

lima tahun (r=.32, p<0.01). Jadi ada indikasi bahwa  dosen yang baru 

mengajar pada tahun pertama juga perlu memiliki kecerdasan emosional 

dan kepuasan kerja.  

 Selanjutnya penelitian dari Salim, Nasir, Arip dan Mustafa (2012) 

terdapat hubungan signifikan  kecerdasan emosional dengan kepuasan 

kerja guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di daerah 

Melaka, Perak dan Penang Malaysia dengan nilai r=0,328, p<0,01. 

Penelitian dengan hasil yang sama dari Australia Industrial & 
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Organisational Psychology Conference (2003) menemukan bahwa dimensi 

pengelolaan emosi  dan pengontrolan emosi pada kecerdasan emosional 

pegawai perusahaan industry di Melbourne-Australia  mempunyai 

hubungan signifikan dengan kepuasan kerja. Di mana diperoleh nilai 

p<0,05 dan hasil nilai r sebesar 0,26 pada dimensi pengelolaan emosi dan 

pada dimensi pengontrolan emosi nilai r sebesar 0,25. Penelitian tersebut 

juga didukung oleh penelitian dari Ealias (2012) pada pegawai bagian 

operasi perusahaan elektronik internasional di India, ditemukan hubungan 

signifikan positif kecerdasan emosional dengan kepuasan kerja (p<0,01). 

Sejalan dengan itu, penelitian dari Herman (2012) pada pegawai 

perusahaan pelayanan internasional di Afrika Selatan, diperoleh adanya 

hubungan signifikan kecerdasan emosional dengan kepuasan kerja 

(r=0,404 dan p<0,05). Selain itu, penelitian dari Fatima, Imran, dan Zaheer 

(2010) menemukan hubungan signifikan kecerdasan emosional dengan 

kepuasan kerja pegawai telekomunikasi di Pakistan (p<0,01). Terdapat 

juga penelitian dari Orhan dan Dincer (n.d) pada pegawai Bank di Turki 

yang melakukan pengukuran kecerdasan emosional dengan menggunakan 

skala dari Chi-Sum Wong dan Kenneth S, Law dan hasil penelitiannya 

menemukan hubungan signifikan kecerdasan emosoinal dengan kepuasan 

kerja, di mana dari tiga dimensi kecerdasan emosional hanya dimensi 

pengaturan emosi yang mempunyai hubungan signifikan dengan kepuasan 

kerja (p<0,05).  

 Kemudian penelitian dari Cekmecelioglu et al. (2012) pada 147 

pegawai call center  di Istanbul dengan menggunakan skala Wong dan 

Law (2002) menemukan adanya pengaruh signifikan dimensi penilaian 

emosional dengan nilai p=0,000<0,05 terhadap kepuasan kerja internal, 

namun dimensi pengaturan emosional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja internal (p=0,55>0,05). Penelitian dari Ghoniem, 
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Elkhouli, Mohsen dan Ibrahim (2011) pada pegawai di tiga organisasi 

pemerintahan di Kairo-Mesir (Information and Decision Support Center 

(IDSC), Ministry of Communications and Information Technology (MCIT) 

& Research Institute and Governmental Bank) ditemukan bahwa pertama 

kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

dengan nilai signifikan 0,001<0,05. Kedua jenis kelamin berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata kepuasan 

kerja pegawai laki-laki lebih besar (M=64,33) dengan rata-rata kepuasan 

kerja pegawai perempuan (M= 60,20), hasil ini mengimplikasikan bahwa 

pegawai laki-laki lebih merasakan kepuasan kerja daripada pegawai 

perempuan. Ketiga, kecerdasan emosional dan jenis kelamin memiliki 

pengaruh interaksi terhadap kepuasan kerja dengan nilai signifikansi 

0,004<0,05. Hasil penemuan ketiga dari Ghoniem et al. ini didukung oleh 

penelitian dari Afolabi, Awosola dan Omole (2010) di mana kecerdasan 

emosional dan jenis kelamin berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan 

nilai signifikansi 0,01<0,05, dan pada penelitian ini tidak ditemukan 

perbedaan kepuasan kerja polisi laki-laki dan perempuan di Nigeria 

(p>0,05).  

 Sebaliknya, penelitian dari Orhan dan Dincer (n.d) menemukan 

dimensi penilaian dan ekspresi emosi (diri sendiri dan orang lain) tidak 

mempunyai hubungan signifikan dengan kepuasan kerja (p=0,666>0,05) 

dan dimensi penggunaan emosi tidak mempunyai hubungan signifikan 

dengan kepuasan kerja (p=0,024>0,05). Selain itu, penelitian dari 

Hosseinian et al. (2008) tentang Emotional intelligence and job 

satisfaction, pada karyawan perusahaan instalasi dan konstruksi Marine 

dengan mengunakan Bar-On Emotional Intelligence Questionnaire, 

pengukuran pre test dan post test diperoleh tidak ada perbedaan signifikan 

sehingga kecerdasan emosional  tidak berpengaruh pada kepuasan kerja. 
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Kemudian penelitian dari Salim et al. (2012) ditemukan tidak ada 

pengaruh interaksi kecerdasan emosional, dan jenis kelamin dengan 

kepuasan kerja (p>0,05). Penelitian ini didukung dengan penelitian dari 

Azhar (dalam Salim et al., 2012) yang menemukan  kecerdasan emosional 

dan jenis kelamin tidak mempunyai pengaruh interaksi dengan kepuasan 

kerja (p>0,05).  

 

2.5.2   Hubungan komitmen organisasi Dengan kepuasan kerja. 

 Komitmen organisasi dipahami mempunyai hubungan dengan 

kepuasan kerja, baik di bidang praktisi maupun akademisi, Lok dan 

Crawford (dalam Shurbagi dan Zahari, 2013), sebab sebagian besar 

memiliki dampak pada kinerja. Pandangan ini didukung oleh Tai, Bame 

dan Robinson (dalam Adekola, 2012) yang menyatakan bahwa kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi sangat berkorelasi. Hal ini senada dengan 

La Lopa (dalam Adekola, 2012) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan prediktor yang signifikan dari komitmen organisasi. Asumsi di 

atas diteliti dalam penelitian dari Shurbagi dan Zahari (2013) dengan 

subjek penelitian pegawai pada perusahaan minyak nasional di Lybia. 

Penelitian menggunakan teknik analisis korelasi. Hasil penelitian 

menemukan ada hubungan signifikan komitmen organisasi dengan 

kepuasan kerja dengan nilai koefisien korelasi (r)=0,54 dengan tingkat 

signifikansi 1%. Dan terdapat pula hubungan signifikan ketiga aspek 

komitmen organisasi, yakni komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, 

dan komitmen normatif dengan kepuasan kerja (p<0,01). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Daneshfard dan Ekvaniyan (2012) 

dengan subjek penelitian adalah pada karyawan, di Universitas Islami 

Azad. Pengukuran komitmen organisasi memakai skala Meyer dan Allen‟s 

Organizational commitment Questionnaire dengan menggunakan 5 point 
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skala Likert yakni dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, 

sangat setuju. Sementara itu, pengukuran kepuasan kerja memakai skala 

Job Satisfaction Questionnaire dari Davis dkk. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa ada hubungan korelasi antara komitmen afektif dan komitmen 

normatif terhadap kepuasan kerja karyawan dengan korelasi (p<5%). Hal 

ini menggambarkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi 

(komitmen afektif dan komitmen normatif) maka dapat juga meningkatkan 

kepuasan kerja.  

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Adeyemo (2007) yang 

dilakukan pada pegawai publik Parastatals di Oyo-Nigeria Analisis 

pengukuran menggunakan Pearson Product Moment Correlation. Hasil 

penelitian diperoleh ada hubungan signifikan komitmen organisasi dengan 

kepuasan kerja, di mana nilai r=0,244 dan nilai p<0,01. Penelitian 

selanjutnya dari Sharma dan Bajpai (2010) yang memperoleh hasil tingkat 

tinggi komitmen karyawan yang menghasilkan tingkat tinggi kepuasan 

kerja. Dengan kata lain karyawan yang berkomitmen pada organisasinya 

lebih dapat merasakan kepuasan kerjanya.  

 Penelitian dari Rosa dan Alessandri (2009) pada guru sekolah dasar 

dan sekolah menengah pertama di Italia, dan berdasarkan pengukuran 

dengan teknik analisis korelasi, maka diperoleh hasil penelitian ada 

hubungan signifikan komitmen organisasi dengan kepuasan kerja pada 

level p<0,05.  Penelitian dengan hasil yang sama dari Rauf, Akhtar, Asim 

dan Islam (n.d) pada guru sekolah menengah kedua Khyber Pakhtunkhwa 

di Pakistan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan analisis 

korelasi melalui pembagian kuisioner kepada responden. Pengujian 

hipotesis menggunakan program Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) 15.0. Hasil pengujian koefisien korelasi r=0,388 dan signifikan 

pada 0,000<0,01 yang menjelaskan ada hubungan komitmen organisasi 
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dengan kepuasan kerja. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan 

hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan kerja karyawan 

adalah positif dan signifikan. Penelitian ini juga didukung oleh Anis, 

Rehman, Rehman, Khan dan Humayoun (2011) yang melakukan 

penelitian pada industri farmasi di Pakistan ini menggunakan teknik SEM 

(Structural Equation Model) dan memperoleh hasil  komitmen karyawan 

yang besar berdampak pada kepuasan kerja. Dan penelitian dari Celik 

(n.d) pada pegawai kantor pajak di Mersin, diperoleh hasil adanya 

hubungan signifikan komitmen organisasi dengan kepuasan kerja dengan 

nilai p=0,000<0,05. Kemudian penelitian dari Tranggono dan Kartika 

(2008) pada pegawai kantor akuntan publik di Semarang dengan teknik 

analisis regresi, diperoleh hasil adanya pengaruh signifikan komitmen 

organisasi terhadap kepuasan kerja dengan nilai p=0,000<0,05.

 Sebaliknya, penelitian dari Ismail (2012) yang dilakukan pada staf 

dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), Universiti 

Malaysia Kelantan (UMK), Kolej Teknologi Darulnaim (KTD) dan Sultan 

Ismail Petra International Islamic College (KIAS), dengan skala 

pengukuran menggunakan Five Point Likert Scale yang mengukur tiga 

dimensi komitmen organisasi yakni komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan dan komitmen normatif. Metode pengukuran menggunakan 

analisis korelasi dan regresi berganda untuk menguji tiga dimensi 

komitmen organisasi. dan hasil pengujian diperoleh tidak ditemukannya 

hubungan dan pengaruh komitmen organisasi pada kepuasan kerja 

dosen/staf akademik. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai hubungan 

signifikansi untuk dimensi komitmen afektif 0,321>0,05, komitmen 

berkelanjutan nilai signifikansinya 0,709>0,05 dan dimensi komitmen 

normatif nilai signifikansinya 0,112>0,05. Selain itu juga dalam penelitian 

ini tidak ditemukan pengaruh ketiga dimensi komitmen organisasi 



65 

 

terhadap kepuasan kerja. Di mana dimensi komitmen afektif nilai 

signifikansinya 0,160>0,05, komitmen berkelanjutan nilai signifikansinya 

0,375>0,05 dan nilai signifikansi komitmen normatif 0,56>0,05. 

Kemudian dalam penelitian Sonia (2010) tidak ditemukan hubungan 

komitmen organisasi dengan kepuasan kerja sebab nilai p>0,05 yakni 

untuk aspek komitmen afektif nilai p=0,900, komitmen normatif nilai 

p=0,507 dan komitmen berkelanjutan nilai p=0,114. Juga tidak terdapat 

perbedaan signifikan komitmen organisasi pegawai laki-laki dan 

perempuan dengan kepuasan kerja mereka pada industri teknologi dan 

informasi di Kota Bangalore-India. Sama halnya dengan penelitian dari 

Rauf et al. (n.d) menemukan tidak ada hubungan komitmen organisasi 

dengan kepuasan kerja pada guru laki-laki dan perempuan di Sekolah 

Dasar Khyber Pakhtunkhwa di propinsi Pakistan.  

 

2.4.3 Hubungan Kecerdasan Emosional dan Komitmen Organisasi 

Dengan Kepuasan Kerja 

 Penelitian sebelumnya mengenai komitmen organisasi dan 

kecerdasan emosional ditemukan secara parsial memberi masukkan bagi 

kepuasan kerja. Penelitian-penelitian tersebut berlangsung  pada organisasi 

pendidikan dalam hal ini guru, namun juga dalam dunia organisasi dan 

industri lainnya. Juga dalam penelitian secara bersama  ditemukan pada 

penelitian dari Seyal dan Afzaal (2013) pada para akademisi di fakultas 

bisnis dan komputer serta fakultas teknik. Teknik analisis adalah statistik 

deskriptif, korelasi dan analisis regresi dengan menggunakan SPSS versi 

17. Hasil analisis data diperoleh kecerdasan emosional dan komitmen 

organisasi mempunyai hubungan signifikan dengan kepuasan kerja dengan 

taraf signifikansi p<0,05. Kemudian, R
2 

sebesar .48 yang menunjukkan 

bahwa variabel kecerdasan emosional dan komitmen organisasi 
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mempunyai kontribusi pengaruh terhadap variabel kepuasan kerja sebesar 

48%. Dan hasil uji F sebesar 5.58 dengan nilai p<0.05. Namun, dari tujuh 

dimensi kecerdasan emosional hanya dua yang mempunyai pengaruh 

signifikan dengan kepuasan kerja, yakni kesadaran emosi (0,016<0,05) 

dan pengelolaan emosi (0,000<0,05). Selanjutnya dari tiga dimensi 

komitmen organisasi, hanya komitmen afektif yang mempunyai pengaruh 

signifikan (0,000<0,05).  

 Peranan kecerdasan emosional dan komitmen organisasi 

merupakan  kesatuan dalam mewujudkan  kepuasan kerja. Kecerdasan 

emosional dan komitmen organisasi penting dalam  merasakan kepuasan 

kerja, terkhususnya bagi tenaga pengajar/pendidik. Untuk itu, penulis saat 

ini ingin meneliti hubungan signifikan kecerdasan emosional, komitmen 

organisasi terhadap kepuasan kerja guru yang ditinjau dari jenis kelamin 

guru-guru di Sekolah Menengah Atas di Kota Kupang. 

 

2.5.4 Perbedaan Kepuasan Kerja ditinjau dari jenis kelamin 

 Menurut Glen, Taylor, dan Wavler (dalam Santi, t.t) bahwa ada 

perbedaan kepuasan kerja antara pria dan wanita, kebutuhan wanita untuk 

merasa puas dalam bekerja lebih rendah dibandingkan dengan pria. Untuk 

merasa puas dalam bekerja, wanita memiliki hasil karir yang lebih rendah 

dibandingkan dengan pria. Penelitian ini sejalan dengan Susilo (1999) 

yang menemukan ada perbedaan kepuasan kerja pria dan wanita. 

Kepuasan kerja karyawan wanita diperoleh hasil reratanya 118.6000 dan 

kepuasan kerja pria sebesar 113.8000 dengan taraf signifikansi p<0.05. 

dengan demikian kepuasan kerja karyawan wanita di peternakan Sidorejo 

Sabrang Farm lebih tinggi dari karyawan pria. Hasil ini didukung oleh 

penelitian dari Nagar (2012) bahwa kepuasan kerja guru perempuan 

berbeda dengan kepuasan kerja guru laki-laki. nilai Nilai skor kepuasan 
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kerja guru perempuan rata-ratanya 3,45 dan skor kepuasan kerja guru laki-

laki rata-ratanya 2,83.  

Sebaliknya, penelitian dari Pujisari (2010) bahwa tidak terdapat 

perbedaan antara tingkat kepuasan kerja didasarkan pada jenis kelamin. 

Hal ini menjadi bukti bahwa perbedaan jenis kelamin memiliki konsistensi 

yang lemah dan cenderung tidak berpengaruh terhadap perilaku kepuasan 

kerja dalam organisasi. Penelitian ini didukung oleh Santi (t.t) yang 

menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kepuasan kerja guru pria dan guru wanita pada Sekolah Dasar negeri dan 

swasta di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, hal ini dapat dilihat dari equal 

variances assumed Inilai signifikansi sebesar 0,219 (p>0,05). Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian dari Organ & Hammer (dalam Pujisari, 2010) 

bahwa jenis kelamin terhadap kepuasan kerja menunjukkan konsistensi 

yang lemah.  Selain itu dari penelitian Suki dan Suki (2011) pada pegawai 

sektor industri di Labuan, ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan 

signifikan jenis kelamin dengan kepuasan kerja (>0,05). Serta penelitian 

dari Iqbal dan Akhtar (n.d) menemukan tidak ada perbedaan kepuasan 

kerja pada guru laki-laki dan perempuan di Sekolah Dasar di wilayah 

Lahore di Pakistan.  

 

2.6 Landasan Teori 

Kesuksesan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya 

mempunyai kaitan yang erat  dengan peran anggota organsisasi itu sendiri, 

yang ditunjukkan lewat kecerdasan emosional dan komitmen dari anggota 

terhadap organisasi mereka. Berbagai jajak pendapat  sepanjang setengah 

abad terakhir telah secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas pria 

dan wanita menyatakan menyukai pekerjaan mereka (Smith, Scoot & 

Hulin dalam Hughes et al., 2012). Penelitian juga menunjukkan orang-
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orang yang lebih puas dengan pekerjaan lebih cenderung terlibat dalam 

perilaku warga organisasi, perilaku yang  tidak secara langsung diarahkan 

pada pekerjaan seseorang, tetapi membantu orang lain di tempat kerja dan 

juga menciptakan tempat kerja yang lebih mendukung. 

Dengan menyukai pekerjaan, maka seseorang dapat dikatakan ia 

mengalami kepuasan dalam bekerja. Sebab kepuasan kerja adalah kondisi 

yang menyenangkan dari seseorang terhadap pekerjaannya Locke (1976) 

(dalam Muchinsky, 1990). Namun, kepuasan kerja pada organisasi ini 

tentu tidak berdiri sendiri  tetapi turut ditentukan oleh kecerdasan 

emosional para anggotanya dan komitmen organisasi mereka. Di mana 

seorang yang dapat mengelola emosinya secara baik terhadap persoalan-

persoalan yang timbul dalam oganisasi, maka ia dapat merasakan 

kepuasan dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Segal (dalam 

Simarmata dan Rospita, t.t) bahwa ketika kebutuhan ekonomi dan 

kenyataan, praktis memaksa karyawan ke dalam situasi kerja yang tidak 

sesuai dengan harapan karyawan, maka karyawan dapat menggunakan 

kecerdasan emosional untuk tetap terkendali dan menjaga kepuasan kerja 

di tempat kerja. Dengan kata lain memiliki kecerdasan emosional maka 

karyawan atau pekerja baik pun guru dapat merasakan kepuasan kerjanya. 

Kepuasan kerja itu dapat terlaksana, baik puas terhadap isi dari pekerjaan 

itu sendiri (job content) maupun puas dengan konteks pekejaannya (job 

contex). Kepuasan kerja ini tentunya akan tercermin melalui kepuasan 

terhadap gaji, promosi, rekan kerja dan kepuasan terhadap pengawasan. 

Disamping itu komitmen terhadap organisasi juga dapat berhubungan 

dengan kepuasan kerja seorang karyawan. Dengan kata lain, ketika 

seorang individu memiliki keterikatan dalam organisai melalui nilai dan 

pencapaian tujuan organisasi dan mau terlibat di dalamnya serta dapat 

memelihara keanggotaannya untuk mempertahankan kehadirannya dalam 
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organisasi maka dia dapat merasakan kepuasannya dalam bekerja pada 

organisasi tersebut.  

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa kecerdasan emosional, 

komitmen organisasi dan jenis kelamin merupakan kesatuan dalam 

mewujudkan kepuasan kerja.  

 

2.7 Model Penelitian 

 Dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maka model penelitian yang 

akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti dibawah ini: 

 

Gambar 2.1  

Model Penelitian 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah  

1. Ada hubungan signifikan antara kecerdasan emosional dan 

komitmen organisasi dengan kepuasan kerja guru-guru 

SMA di kota Kupang; 

2. Ada hubungan signifikan antara kecerdasan emosional dan 

ketiga aspeknya dengan kepuasan kerja guru-guru SMA di 

kota Kupang;   

3. Ada hubungan signifikan antara komitmen organisasi dan 

ketiga aspeknya dengan kepuasan kerja guru-guru SMA di 

kota Kupang;  

4. Ada pengaruh interaksi antara kecerdasan emosional, 

komitmen organisasi dan jenis kelamin terhadap kepuasan 

kerja guru-guru SMA di kota Kupang;  

5. Ada pengaruh interaksi antara kecerdasan emosional dan 

jenis kelamin terhadap kepuasan kerja guru-guru SMA di 

kota Kupang;  

6. Ada pengaruh interaksi komitmen organisasi dan jenis 

kelamin terhadap kepuasan kerja guru-guru SMA di Kota 

Kupang dan  

7. Ada perbedaan signifikan kepuasan kerja ditinjau dari jenis 

kelamin guru-guru SMA di kota Kupang. 




