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Abstract

This research aims to test: 1) The influence of a organization commitment toward
the job satisfaction of teachers, 2) The influence of a compensation toward the job
satisfaction of teachers, 3) The influence of a job culture toward the job satisfaction of
teachers, 4) The influence of a motivation toward the job satisfaction of teachers, 5) The
influence of a organization climate toward the job satisfaction of teachers, 6) The
simultaneously influences among the organization climate, compensation, job culture,
motivation and organization climate toward the job satisfaction of teachers elementary
school in Education, Young and Sport Office Karangpandan District Karanganyar
Regency.

The data are collected from 100 respondents by using observation,
documentation, interview and questioner; sample technique a proportional random
sampling method. They are analyzed through the research instruments such as a product
moment test and the reliability test by using a Cronbach Alpha technique, a classic
assumption test uses a normality test, autocorrelation test, heteroscedastisity test and
multicollinierity test, hypothesis test uses a multiple linier regression, t test, F test and
determination coefficient (R2).

The research result shows that: 1) The organization commitment of influence
positive and significant toward the job satisfaction of teachers, 2) The compensation of
influence positive and significant toward the job satisfaction of teach ers, 3) The job
culture of influence positive and significant toward the job satisfaction of teachers, 4) The
motivation of influence positive and significant toward the job satisfaction of teachers, 5)
The organization climate of influence negative but do n’t significant toward the job
satisfaction of teachers elementary school in Education, Young and Sport Office
Karangpandan District Karanganyar Regency, 6) F test showed that organization
commitment, compensation, job culture, motivation and organization climate
simoultanly of influence positive and significant toward the job satisfaction of teachers
elementary school in Education, Young and Sport Office Karangpandan District
Karanganyar Regency, 7) Adjusted R Square is 0.586, the meaning dependent variabl e



explained of independent variable is 58.6% while its remain 41.4% is explained by other
variable which is not involved in the regression model such as job facility and leadership,
8) Compensation variable is variable of dominant influenced toward the job satisfaction of
teachers elementary school in Education, Young and Sport Office Karangpandan District
Karanganyar Regency because regression coefficient value is 0.548 biggest compare
motivation variable is 0.471; organization commitment is 0.343; job cul ture is 0.324 and
organization climate is -0.316.

Keyword: organization commitment, compensation, job culture, motivation, organization
climate, job satisfaction

RINGKASAN
Penelitian ini dilaksanakan bertu -

juan untuk menguji: 1) pengaruh ko-
mitmen organisasi terhadap kepuasan
kerja Guru, 2) pengaruh kompensasi
terhadap kepuasan kerja Guru, 3)
pengaruh budaya kerja terhadap ke -
puasan kerja Guru, 4) pengaruh moti -
vasi terhadap kepuasan kerja Guru, 5)
pengaruh iklim organisasi terhadap
kepuasan kerja Guru, 6) pengaruh se-
cara simultan komitmen organisasi,
kompensasi, budaya kerja, motivasi
dan iklim organisasi terhadap kepuas -
an kerja Guru SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Karangpandan Kabupaten
Karanganyar.

Data dikumpulkan dari 100 res-
ponden dengan menggunakan obser -
vasi, dokumentasi, wawancara dan
kuesioner. Teknik pengambilan sam -
pel adalah proporsional random sam-
pling. Analisis data dilakukan melalui
analisis instrumen penelitian yang
meliputi uji validitas menggunaka n
korelasi product moment dan uji
reliabilitas menggunakan teknik Cron -
bach’s alpha, uji asumsi klasik meng -
gunakan uji normalitas, uji auto -
korelasi, uji heteroskedastisitas dan uji
multikolinieritas, uji hipotesis meliputi
regresi linier berganda, uji t, uji F dan
koefisien determinasi (R2).

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa: 1) hasil persamaan regresi li -
nier berganda adalah: Y = 5,854 +
0,343X1 + 0,548X2 + 0,324X3 + 0,471X4 –
0,316X5 + e, 2) komitmen organisasi
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan kerja guru , 3)
kompensasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan kerja
guru, 4) budaya kerja berpengaruh po-
sitif dan signifikan terhadap kepuasan
kerja guru, 5) motivasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap ke -
puasan kerja guru, 6) iklim organisasi
berpengaruh negatif tetapi tidak sig -
nifikan terhadap kepuasan kerja guru
SD di lingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Karang -
anyar, 7) hasil uji F diperoleh angka F
hitung sebesar 29,059 bahwa variabel
komitmen organisasi, kompensasi,
budaya kerja, motivasi dan iklim orga -
nisasi secara simultan berpengaruh
signifikan dan positif terhadap kepua -
san kerja guru SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Ke -
camatan Karangpandan Kabupaten
Karanganyar, 8) Adjusted R Square
sebesar 0,586 yang berarti variabel
kepuasan kerja yang dapat dijelaskan
oleh variabel komitmen organisasi,
kompensasi, budaya kerja, motivasi



dan iklim organisasi sebesar 58,6%
sedangkan sisanya 41,4% dijelask an
oleh variabel lainnya yang tidak di -
masukkan dalam model regresi antara
lain fasilitas kerja, kepemimpinan dan
lingkungan kerja, 8) variabel kompen-
sasi merupakan variabel yang berpe-
ngaruh paling dominan terhadap ke -
puasan kerja guru SD di lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah -
raga Kecamatan Karangpandan Kabu -
paten Karanganyar karena memiliki
nilai koefisien regresi sebesar 0,548
lebih besar dibandingkan variabel mo -
tivasi sebesar 0,471; komitmen orga -
nisasi sebesar 0,343; budaya kerja
sebesar 0,324 serta iklim organisasi
sebesar - 0,316

Kata kunci : komitmen organisasi,
kompensasi, budaya ker-
ja, motivasi, iklim orga-
nisasi, kepuasan kerja

PENDAHULUAN
Kepuasan kerja yang menurun

pada guru SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Karangpandan Kabupaten
Karanganyar juga sangat erat kai-
tannya dengan motivasi karena dari
sudut pandang guru, kerja berarti
pengorbanan baik itu pengorbanan
waktu senggang dan kenikmatan
hidup lainnya, sementara itu gaji yang
diterima merupakan ganti rugi pe-
ngorbanannya itu. Guru bekerja sela-
ma ini pada dasarnya mempunyai tiga
fungsi yaitu memberi kesempatan ke -
pada Guru mengembangkan bakatnya
agar bisa mengatasi rasa egoisnya de -
ngan jalan bergabung dengan Guru
lainnya untuk melaksanakan tuga s
bersama dan menghasilkan pekerjaan
dengan kualitas yang baik, sehingga

sikap Guru yang beranggapan bahwa
kerja adalah satu pengorbanan yang
harus diimbangi dengan gaji yang
layak merupakan kewajiban. Perma -
salahannya selama ini terdapat oknum
Guru yang hanya menuntut hak-
haknya dengan gaji yang tinggi tetapi
tidak berusaha meningkatkan kiner -
janya.

Komitmen organisasi dari ma-
sing-masing Guru diperlukan selain
motivasi Guru dalam upaya mening-
katkan kepuasan kerja di lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Ola-
hraga Kecamatan Karangpandan Ka-
bupaten Karanganyar secara berke-
sinambungan untuk tetap konsisten
melaksanakan tugas dan tanggung -
jawabnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang ada. Permasalahan
yang timbul adalah adanya oknum
Guru yang tidak komitmen terhadap
tugas dan tanggungjawabnya sehingga
dapat mengganggu pencapaian tujuan
Sekolah. Kompensasi yang belum
memadai juga dapat mengganggu ke -
puasan kerja Guru sehingga berdam-
pak pada penurunan produktivitas
dan kinerja Guru, hal ini dikarenakan
kompensasi yang diterima Guru dirasa
belum optimal karena tidak seban ding
dengan tugas dan tanggungjawab
yang diberikan Guru kepada sekolah.

Guru SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Karangpandan Kabupaten
Karanganyar, diharapkan untuk terus
melakukan pengembangan potensi
khususnya tentang program di ling-
kungan Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kecamatan Karang-
pandan Kabupaten Karanganyar, se-
hingga Guru diharapkan tidak saja
memiliki kinerja yang baik, tetapi juga
memberikan kepuasan kerja kepada



Guru. Kepuasan kerja dari Guru di-
harapkan menjadi satu budaya kerja
dan perlu diwujudkan untuk men-
dukung keberhasilan program sekolah
di lingkungan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Kecamatan Ka-
rangpandan Kabupaten Karanganyar.
Budaya kerja yang diterapkan dalam
organisasi akan berfungsi efektif apa -
bila para Guru dapat mengekpresikan
budaya sebagai suatu kebiasaan dalam
melaksanakan tugas. Permasalahan
yang terjadi pada budaya kerja adalah
masih ditemukan oknum Guru yang
tidak mampu bekerja secara profe -
sional seperti datang terlambat atau
mangkir kerja.

Selama bulan Maret 2009 sam-
pai dengan bulan Agustus 2009 mes-
kipun jumlah pegawai yang aktif lebih
banyak yaitu rata-rata sebanyak 79,
89%, tetapi masih ditemukan pegawai
yang terlambat datang rata-rata seba-
nyak 14,95% dan masih terdapat
pegawai yang tidak masuk kerja rata -
rata sebanyak 5,16%. Hasil ini meng-
indikasikan bahwa kinerja pegawai
masih perlu diperbaiki terutama pega -
wai yang masuk terlambat datang dan
tidak masuk kerja karena dapat meng-
ganggu pegawai lainnya terutama pe -
kerjaan yang menjadi tugas dan tang -
gungjawabnya menjadi terganggu.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja menurut
Handoko (2000: 129) adalah kea -
daan emosional yang menyenang -
kan atau tidak menyenangkan de-
ngan mana para Guru memandang
pekerjaan mereka. Kepuasan kerja
mencerminkan perasaan seseorang
terhadap pekerjaannya. Pendapat
lain tentang kepuasan kerja di-

kemukakan oleh Hoppeck (dalam
As’ad 2004: 104) menyatakan bah -
wa kepuasan kerja merupakan pe-
nilaian dari pekerjaan yaitu sebe -
rapa jauh pekerjaannya secara ke -
seluruhan memuaskan kebutuhan-
nya. Kartono (2006: 249) menyata -
kan kepuasan kerja adalah penilai -
an dari pekerjaan tentang seberapa
jauh pekerjaannya secara keseluru -
han memuaskan kebutu-hannya.

Kepuasan kerja pada da-
sarnya merupakan hal yang ber -
sifat individual, setiap individu
akan memiliki tingkat kepuasan
yang berbeda-beda dengan sistem
nilai yang berlaku pada dirinya.
Hal ini disebabkan karena adanya
perbedaan masing-masing indivi-
du. Semakin banyak aspek-aspek
dalam pekerjaan yang sesuai de -
ngan keinginan individu tersebut,
semakin tinggi kepuasan yang di-
rasakannya, dan sebaliknya bila
semakin sedikit aspek-aspek dalam
pekerjaan yang sesuai dengan kei -
nginan individu, maka makin ren-
dah tingkat kepuasannya (As’ad,
2004: 103).

2. Komitmen Organisasi
Menurut Jewell dan Siegall

(2001: 518) komitmen organisasi
adalah suatu keadaan atau derajat
sejauh mana seseorang pegawai
memihak pada suatu organisasi
tertentu dengan tujuan-tujuannya
serta memelihara keanggotaan da -
lam organisasi itu, sedangkan Mu -
tiara (2002: 135) komitmen orga -
nisasi adalah menggambarkan se -
bagai kecenderungan untuk terikat
dalam garis kegiatan yang kon -
sisten karena menganggap adanya
biaya pelaksanaan kegiatan yang
lain.



Meyer et. al. dalam Harif
(2001: 341) mengemukakan tiga
komponen tentang komitmen or -
ganisasi:

1) Affective commitment , terjadi
apabila pegawai ingin menjadi
bagian dari organisasi karena
adanya ikatan emosional (emo-
tional attachment), jadi karena
pegawai menginginkan.

2) Continuance commitment , mun-
cul apabila pegawai tetap ber -
tahan pada suatu organisasi ka -
rena membutuhkan gaji dan
keuntungan-keuntungan lain

3) Normative comitmen , timbul dari
nilai-nilai diri pegawai. Pega-
wai bertahan menjadi anggota
organisasi karena ada kesada-
ran bahwa berkomitmen terha-
dap organisasi merupakan hal
yang memang seharusnya di -
lakukan, jadi karena dia merasa
berkewajiban (ought to).

3. Kompensasi
Pada prinsipnya imbalan da-

pat dibedakan menjadi dua yaitu
imbalan intrinsik dan imbalan
ekstrinsik. Imbalan intrinsik yaitu
imbalan yang diterima Guru un-
tuk dirinya sendiri. Biasanya im-
balan merupakan nilai positif atau
rasa puas Guru terhadap dirinya
sendiri karena telah menyelesai -
kan suatu tugas yang baginya cu-
kup menantang, seperti pembe -
rian peran dalam pengambilan ke -
putusan, tanggungjawab yang le -
bih besar, kebebasan dan kelelu -
asaan kerja yang lebih besar de -
ngan tujuan untuk meningkatkan
harga diri Guru, sedangkan im-
balan ekstrinsik yang disebut juga

dengan kompensasi yaitu imbalan
yang diberikan oleh perusahaan
kepada Guru atas jasanya dalam
melakukan tugas, kewajiban dan
tanggungjawab yang dibebankan
kepadanya dalam rangka penca -
paian tujuan perusahaan (Han -
doko, 2000: 155).

Kompensasi mencakup kom-
pensasi langsung, kompensa-si
tidak langsung dan imbalan bu -
kan uang. Termasuk dalam kom -
pensasi langsung antara lain a -
dalah gaji pokok, upah lembur,
pembayaran insentif, tunjangan,
bonus, sedangkan termasuk kom -
pensasi tidak langsung adalah ja -
minan sosial, asuransi, pensiun,
pesangon, cuti kerja, pelatihan dan
liburan. Imbalan bukan uang
adalah kepuasan yang diterima
Guru dari pekerjaan itu sendiri a-
tau dari lingkungan psikologis di-
mana Guru bekerja. Termasuk im-
balan bukan uang misalnya rasa
aman, atau lingkungan kerja yang
nyaman, pengembangan diri, flek-
sibilitas karir, peluang kenaikan
penghasilan, simbol status, pujian
dan pengakuan (Siagian,2007: 268)

4. Budaya Kerja
Pabundu (2008: 4) menya-

takan budaya kerja adalah sepe-
rangkat asumsi dasar dan keya -
kinan yang dianut oleh anggota-
anggota organisasi kemudian di-
kembangan dan diwariskan guna
mengatasi masalah-masalah adap-
tasi eksternal dan masalah inte -
grasi internal, sedangkan menurut
McKenna dan Beech (2000: 63) bu -
daya kerja atau budaya organisasi
merupakan seperangkat nilai yang
diterima selalu benar, yang mem-
bantu seseorang dalam organisasi



untuk memahami tindakan-tinda-
kan mana yang dapat diterima dan
tindakan mana yang tidak dapat
diterima, sedangkan menurut
Makmuri (2005:531) budaya orga-
nisasi didefinisikan sebagai sebuah
corak dari asumsi-asumsi dasar
yang ditemukan atau dikembang-
kan oleh sebuah kelompok tertentu
untuk belajar mengatasi problem -
problem kelompok dari Adaptasi
eksternal dan integrasi internal
yang telah bekerja dengan baik.

Menurut McKenna dan Be-
ech (2000:63) budaya kerja atau
budaya organisasi dapat dibagi
menjadi empat tipe:

a. Budaya kekuasaan (power cul-
ture)

Sejumlah kecil ekseku-tif
senior menggunakan keku-
asaan yang lebih banyak da-
lam cara memerintah. Ada ke-
percayaan dalam sikap mental
yang kuat dan tegas untuk
memajukan perhatian organi -
sasi.

b. Budaya peran (role culture)
Ada kaitan dengan prose-

dur-prosedur birokratis, seperti
peraturan-peraturan pemerin-
tah dan peran spesifik yang
jelas karena diyakini bahwa hal
ini akan menstabilkan sistem.

c. Budaya pendukung (support
culture)

Ada kelompok atau komu-
nitas yang mendukung orang
yang mengusahakan integrasi
dan seperangkat nilai bersama.

d. Budaya prestasi (achievement
culture)

Ada suasana yang men-
dorong eksepsi diri dan usaha
keras untuk adanya indepen-
densi dan tekanannya ada pada
keberhasilan dan prestasi .

5. Motivasi
Motivasi adalah kemauan un-

tuk berjuang atau berusaha ke
tingkat yang lebih tinggi menuju
tercapainya tujuan organisasi de -
ngan syarat tidak mengabaikan
kemampuannya untuk mempero-
leh kepuasan dalam pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan pribadi Ha-
sibuan (2007: 141). Pendapat lain
motivasi adalah segala sesuatu
yang menjadi pendorong tingkah
laku yang menuntut atau men-
dorong orang untuk memenuhi
suatu kebutuhan (Siagian, 2007:
285).

6. Iklim Organisasi
Pengertian iklim organisasi

dapat didekati dari dua penger -
tian yaitu organisasi dan iklim or -
ganisasi. Hal ini seperti diungkap -
kan oleh Basu dalam Vivi dan
Rorlen (2007: 52) yang memberi-
kan definisi mengenai organisasi
sebagai proses tersusun yang
orang-orangnya berinteraksi un-
tuk mencapai tujuan, sedangkan
iklim organisasi merupakan kuali -
tas dari proses tersebut dalam
suatu organisasi untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Tampaknya iklim organisasi
memiliki sifat-sifat yang tumpang
tindih dengan konsep budaya. Hal
ini senada dengan pendapat Poole
dalam Vivi dan Rorlen (2007: 52)
yang menjelaskan secara keseluru -



han bahwa iklim organisasi lebih
kepada sifat budaya dibandingkan
suatu pengganti budaya. Sebagai
suatu sistem kepercayaan yang
digeneralisasikan, iklim organisasi

berperan dalam keutuhan suatu
budaya dan membimbing perkem -
bangan budaya tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS
a. Diduga terdapat pengaruh yang

signifikan antara komitmen orga-
nisasi terhadap kepuasan kerja
Guru SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Karangpandan Kabu-
paten Karanganyar.

b. Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara kompensasi ter-
hadap kepuasan kerja Guru SD di
lingkungan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Ka-
ranganyar.

c. Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara budaya kerja
terhadap kepuasan kerja Guru SD
di lingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Ka-
ranganyar.

d. Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara motivasi terha-
dap kepuasan kerja Guru SD di
lingkungan Dinas Pendidikan Pe -
muda dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Ka-
ranganyar.

e. Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara iklim organisasi
terhadap kepuasan kerja Guru SD
di lingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Kar-
anganyar.

f. Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan secara simultan antara
komitmen organisasi, kompensasi,
budaya kerja, motivasi dan iklim
organisasi terhadap kepuasan ker -
ja Guru SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Karangpandan Kabu-
paten Karanganyar.

Komitmen organisasi
(X1)

Kompensasi (X2)

Budaya kerja (X3)

Motivasi (X4)

Iklim organisasi (X5)

Kepuasan
kerja (Y)



METODE PENELITIAN
1. Lokasi dan Obyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di

lingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kecama-
tan Karangpandan Kabupaten
Karanganyar.

b. Obyek Penelitian
Dalam penelitian ini ya-

ng menjadi obyek penelitian
adalah semua Guru SD di ling-
kungan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Ka-
ranganyar.

2. Variabel Yang Digunakan dan
Definisi Operasional Variabel
a. Variabel yang digunakan

Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi
variabel independen terdiri
dari komitmen organisasi (X1),
kompensasi (X2), budaya kerja
(X3), motivasi (X4) dan iklim or-
ganisasi (X5) serta variabel de-
penden adalah kepuasan kerja
(Y).

b. Definisi Operasional Variabel
Penelitian
1) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang
dimaksud dalam penelitian
ini yaitu perasaan bangga
melaksanakan pekerjaan
sebagai hasil penilaiannya
sendiri terhadap keberhasi-
lannya melaksanakan tugas
pekerjaannya dan secara
keseluruhan dapat memu-
askan kebutuhannya. Ke-
puasan kerja diukur de-
ngan memodifikasi instru-
men yang dikembangkan

oleh Celluci & De Vries da-
lam Fuad (2004: 185) meng-
gunakan skala Likert 5
jenjang dari 1 sangat tidak
setuju sampai dengan 5
sangat setuju mengguna-
kan indikator:

a) Kepuasan terhadap gaji
b) Kepuasan terhadap pro-

mosi
c) Kepuasan terhadap re-

kan kerja
d) Kepuasan terhadap pe-

ngawas
e) Kepuasan terhadap pe-

kerjaan itu sendiri

2) Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi

adalah keinginan yang ku-
at untuk tetap memper-
tahankan keinginan dirinya
di Di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kecamatan Ka-
rangpandan Kabupaten
Karanganyar dan bersedia
untuk melakukan usaha
yang tinggi bagi pencapai-
an tujuan Di lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten
Karanganyar. Komitmen
organisasi diukur dengan
memodifikasi instrumen
yang dikembangkan oleh
Ganesan dan Barton dalam
Fuad (2004:221) mengguna-
kan skala Likert 5 jenjang
dari 1 sangat tidak setuju
sampai dengan 5 sangat
setuju menggunakan indi-
kator:



a) Bangga menjadi bagian
dari organisasi

b) Peduli dengan nasib or-
ganisasi

c) Senang untuk bekerja di
organisasi

d) Nilai yang dimiliki sa-
ma dengan nilai yang
dianut organisasi

e) Bersedia bekerja ekstra

3) Kompensasi
Kompensasi Guru se-

bagai balasan atas peker-
jaan yang diberikan kepada
organisasi. Kompensasi di-
ukur dengan memodifikasi
indikator yang dikembang-
kan oleh Sim dan Killough
dalam Yusriyati (2003: 133)
menggunakan skala Likert
5 jenjang dari 1 sangat ti -
dak setuju sampai dengan
5 sangat setuju mengguna-
kan indikator:
a) Hanya gaji tetap saja
b) Gaji tetap ditambah pe-

nghargaan non keu-
angan atau keuangan

c) Gaji tetap ditambah in-
sentif kelompok

d) Gaji tetap ditambah in-
sentif individual

4) Budaya Kerja
Budaya kerja meru-

pakan nilai-nilai yang men-
jadi pegangan seluruh Gu-
ru dalam menjalankan tu-
gasnya dan sekaligus mem-
pengaruhi perilaku mere-
ka. Budaya kerja diukur
dengan memodifikasi ins-
trumen yang dikembang-
kan oleh Aiban et.al dalam
Fu-ad (2004:128) menggu-
nakan skala Likert 5 jen-

jang dari 1 sangat tidak se-
tuju sampai dengan 5 sa-
ngat setuju menggunakan
indikator :
a) Ketaatan peraturan
b) Kejelasan tujuan
c) Pekerjaan milik pribadi
d) Kriteria evaluasi

5) Motivasi
Motivasi merupakan

satu proses yang mengha-
silkan suatu intensitas, a-
rah, dan ketekunan indivi-
dual dalam usaha untuk
mencapai satu tujuan. Mo-
tivasi diukur dengan me-
modifikasi instrumen yang
dikembangkan oleh Steers
& Braunstein dalam Fuad
(2004: 269) menggunakan
skala Likert 5 jenjang dari 1
sangat tidak setuju sampai
dengan 5 sangat setuju me-
nggunakan indikator:
a) Kebutuhan berprestasi
b) Kebutuhan kekuasaan
c) Kebutuhan afiliasi

6) Iklim Organisasi
Iklim organisasi da-

lam penelitian ini adalah
kondisi hubungan antar
personal dan lingkungan
organisasi. Iklim organisasi
diukur dengan memodifi-
kasi indikator yang dikem-
bangkan oleh David dan
Cameron dalam Fuad (2004
: 166) menggunakan skala
Likert 5 jenjang dari 1 sa-
ngat tidak setuju sampai
dengan 5 sangat setuju
menggunakan indikator:
a) Lingkungan organisasi
b) Tujuan organisasi
c) Hubungan pegawai



d) Penanganan konflik da-
lam organisasi

e) Dukungan organisasi

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluru-
han subjek penelitian. Apabila
seseorang ingin meneliti semua
elemen yang ada dalam wila-
yah penelitian, maka pene-
litiannya merupakan penelitian
populasi. Studi atau peneliti-
annya juga disebut studi popu-
lasi atau studi sensus (Arikun-
to, 2006: 130).

Populasi dalam penelitian
ini adalah Guru SD di lingku-
ngan Dinas Pendidikan Pemu-
da dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Ka-
ranganyar sejumlah 155 Guru.

b. Sampel Penelitian
Sampel adalah bagian dari

jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi (Sugi -
yono, 2001: 73). Metode sampel
yang digunakan oleh peneliti
adalah Sampel merupakan se -
bagian dari jumlah dan karak-
teristik yang dimiliki oleh po-
pulasi atau sebagian populasi
yang menjadi subyek peneli -
tian yang dapat mewakili po-
pulasi penelitian (Arikunto,
2003: 117).

Dasar pengambilan sampel
adalah apabila subyeknya ku-
rang dari 100, lebih baik di -
ambil semua sehingga peneli -
tiannya merupakan penelitian
total populasi. Apabila jumlah
subyeknya lebih besar dari 100
dapat diambil antara 10 – 15%

atau 20 – 25% atau lebih sesuai
dengan kemampuan peneliti
(Arikunto, 2003: 120). Sampel
dalam penelitian ini sebanyak
100. Teknik sampling yang
digunakan untuk penentuan
sampel adalah proporsional ran-
dom sampling yaitu pengam-
bilan sampel secara acak dan
diambil proporsional dengan
jumlah  65% dari populasi
yang ada.

4. Data dan Teknik Pengumpulan
Data
a. Data

Data dalam penelitian ini
menggunakan data primer dari
responden terhadap jawaban
kuesioner.

b. Teknik Pengumpulan Data
1) Observasi.
2) Dokumentasi.
3) Wawancara.
4) Kueisoner

5. Teknik Analisis Data
a. Pengujian Data

1) Uji validitas
Uji validitas ini dila-

kukan untuk mengetahui
seberapa cermat suatu tes
(alat ukur) melakukan
fungsi ukurnya. Cara me-
nguji validitas ini dilakukan
dengan mengkorelasikan
antara skor konstruk de-
ngan skor totalnya. Adapun
teknik korelasi yang dite-
rapkan dalam penelitian ini
adalah teknik product mo-
ment correlation (Sugiyono,
2001 : 182).

Item-item pertanyaan
di dalam angket dikatakan
valid apabila nilai rhitung >



dari rtabel, sedangkan apa-
bila nilai rhitung < dari rtabel

maka item-item pertanyaan
di dalam angket dikatakan
tidak valid (Sugiyono, 2001:
118).

2) Uji reliabilitas
Analisis reliabilitas me-

nunjukkan pada pengertian
apakah instrumen dapat
mengukur suatu yang di-
ukur secara konsisten dari
waktu ke waktu. Ukuran
dikatakan reliabel jika
ukuran tersebut member-
kan hasil yang konsisten.
Reliabilitas diukur dengan
menggunakan metode cron-
bach alpha.

Dikatakan reliabel apa-
bila nilai cronbach alpha
lebih besar (>) dari 0,60
(Ghozali, 2005: 42).

b. Regresi Linier Berganda
Analisis ini digunakan un-

tuk mengetahui pengaruh dari
variabel bebas terhadap varia -
bel terikat. Adapun rumus
yang digunakan adalah:

Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +
b4X4 + b5X5 + e

c. Uji Hipotesis
1) Uji t

Uji t digunakan untuk
mengetahui signifikansi pe-
ngaruh komitmen organi-
sasi, kompensasi, budaya
kerja, motivasi dan iklim
organisasi terhadap kepu-
asan kerja Guru SD di
lingkungan Dinas Pendidi-
kan Pemuda dan Olahraga

Kecamatan Karangpandan
Kabupaten Karanganyar.

2) Uji F (F-test)
Uji F digunakan untuk

mengetahui signifikansi pe-
ngaruh secara bersama-sa-
ma variabel komitmen or-
ganisasi, kompensasi, buda-
ya kerja, motivasi dan iklim
organisasi terhadap kepu-
asan kerja Guru SD di
lingkungan Dinas Pendidi-
kan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar.

3) Analisis koefisien determi-
nasi (R2)

Analisis koefisien deter-
minasi untuk mengetahui
besarnya sumbangan pe-
ngaruh komitmen organi-
sasi, kompensasi, budaya
kerja, motivasi dan iklim
organisasi terhadap kepu-
asan kerja Guru SD di
lingkungan Dinas Pendidi-
kan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Insrumen Penelitian

a. Uji validitas
Hasil uji validitas dalam

hal ini menunjukkan semua
item pertanyaan variabel ko-
mitmen organisasi, kompen-
sasi, budaya kerja, motivasi,
iklim organisasi serta kepuasan
kerja mempunyai rhitung lebih
besar dari rtabel sehingga semua
item pertanyaan valid dalam
menjelaskan variabel komit -
men organisasi, kompensasi,
budaya kerja, motivasi, iklim
organisasi serta kepuasan kerja.

b. Uji reliabilitas



Hasil pengujian reliabilitas
menunjukkan bahwa, koefisien
(r) alpha hitung seluruh varia -
bel lebih besar dibandingkan
dengan kriteria yang diper-
syaratkan atau nilai kritis (rule
of tumb) sebesar 0,6, yaitu ma-
sing-masing sebesar 0,677;
0,643; 0,689; 0,752; 0,721 dan
0,680 > 0,60 sehingga dapat di -
katakan bahwa butir-butir per-
tanyaan seluruh variabel dalam
keadaan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas terlihat
titik-titik menyebar berhimpit
di sekitar garis diagonal dan
hal ini menunjukkan bahwa
residual terdistribusi secara
normal.

b. Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinieritas

di atas diketahui besarnya VIF
masing-masing variabel lebih
kecil dari 10 sehingga dapat
disimpulkan tidak terdapat
multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisi -

tas menunjukkan grafik scatter -
plots terlihat titik-titik menye-
bar secara acak (random) baik
diatas maupun di bawah angka
0 pada sumbu Y, hal ini dapat
disimpulkan bahwa tidak ada

heteroskedastisitas pada model
regresi.

d. Uji Autokorelasi
Hasil uji autokorelasi ter-

lihat nilai Durbin-Watson
sebesar 1,821 akan dibanding-
kan dengan nilai tabel dengan
menggunakan derajat keperca-
yaan 5%, jumlah sampel 100
dan jumlah variabel bebas 5,
maka di tabel Durbin – Watson
akan di dapat nilai dL 1,571 dan
dU 1,780. Nilai DW 1,821 ter-
letak di antara dU dan 4-dU atau
1,780 < 1,821 < 2,220 maka di -
terima. Hal ini dapat disimpul -
kan bahwa tidak terdapat auto-
korelasi pada model regresi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi merupakan tek-

nik untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabel bebas (komit -
men organisasi, kompensasi, buda -
ya kerja, motivasi dan iklim orga -
nisasi) terhadap variabel terikat
(kepuasan kerja guru) yang dinya -
takan dalam bentuk persamaan
matematika. Langkah dalam ana -
lisa regresi berganda adalah de -
ngan menentukan persamaan garis
regresi. Untuk melakukan analisis
regresi linier berganda digunakan
bantuan komputer program SPSS
for Windows, dengan hasil seperti
pada tabel berikut:



Coefficientsa

5,854 2,783 2,103 ,038
,343 ,096 ,264 3,555 ,001 ,759 1,317
,548 ,123 ,313 4,458 ,000 ,847 1,181
,324 ,091 ,272 3,549 ,001 ,709 1,410
,471 ,166 ,476 2,847 ,005 ,149 6,690
-,316 ,230 -,225 -1,377 ,172 ,156 6,406

(Constant)
Komitemen Organisasi
Kompensasi
Budaya Kerja
Motivasi
Iklim Organisasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasana.

Tabel 1
Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 1 menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda adalah
sebagai berikut:
Y = 5,854 + 0,343X1 + 0,548X2 + 0,324X3 + 0,471X4 - 0,316X5 + e

(0,038)**  (0,001)**  (0,000)**  (0,001)** (0,005)**  (0,172)

Keterangan:
** = Signifikan pada tingkat kesalahan 5%

1) Nilai konstanta sebesar 5,854,
memiliki arti apabila komitmen
organisasi, kompensasi, buda-
ya kerja, motivasi serta iklim
organisasi memiliki nilai nol (0)
maka kepuasan kerja guru SD
di lingkungan Dinas Pendidi -
kan Pemuda dan Olahraga Ke-
camatan Karangpandan Kabu-
paten Karanganyar positif.

2) Variabel komitmen organisasi
mempunyai koefisien regresi
sebesar 0,343 maka apabila
komitmen organisasi ditingkat -
kan akan dapat meningkatkan
kepuasan kerja guru SD di
lingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Keca-
matan Karangpandan Kabupa-
ten Karanganyar.

3) Variabel kompensasi mempu-
nyai koefisien regresi sebesar
0,548 maka apabila kompensasi
ditingkatkan akan dapat me-
ningkatkan kepuasan kerja gu-

ru SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olah-
raga Kecamatan Karangpandan
Kabupaten Karanganyar.

4) Variabel budaya kerja mem-
punyai koefisien regresi sebe-
sar 0,324 maka apabila budaya
kerja ditingkatkan akan dapat
meningkatkan kepuasan kerja
guru SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olah-
raga Kecamatan Karangpandan
Kabupaten Karanganyar.

5) Variabel motivasi mempunyai
koefisien regresi sebesar 0,471
maka apabila motivasi diting-
katkan akan dapat meningkat -
kan kepuasan kerja guru SD di
lingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kecama-
tan Karangpandan Kabupaten
Karanganyar.



6) Variabel iklim organisasi mem-
punyai koefisien regresi sebe-
sar - 0,316 maka apabila iklim
organisasi ditingkatkan akan
dapat menurunkan kepuasan
kerja guru SD di lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kecamatan Karang-
pandan Kabupaten Karang-
anyar.

7) Variabel kompensasi merupa-
kan variabel yang berpengaruh
paling dominan terhadap ke-
puasan kerja guru SD di ling-
kungan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Ka-
ranganyar karena memiliki
koefisien regresi paling besar
(0,548) dibandingkan variabel
komitmen organisasi, budaya
kerja, motivasi dan iklim orga-
nisasi.

4. Uji Hipotesis Penelitian
a. Uji t

1) Uji pengaruh komitmen
organisasi terhadap kepua-
san kerja

Variabel komitmen or-
ganisasi mempunyai nilai
signifikansi sebesar 0,001 <
0,05 maka Ho ditolak,
berarti variabel komitmen
organisasi berpengaruh po-
sitif dan signifikan terha-
dap kepuasan kerja guru
SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kecamatan Ka-
rangpandan Kabupaten
Karanganyar artinya apa-
bila komitmen organisasi
ditingkatkan maka kepuas-
an kerja guru SD di lingku-
ngan Dinas Pendidikan Pe-

muda dan Olahraga Keca-
matan Karangpandan Ka-
bupaten Karanganyar akan
meningkat, sehingga hipo-
tesis yang menyatakan di-
duga terdapat pengaruh
yang signifikan komitmen
organisasi terhadap kepu-
asan kerja guru SD di
lingkungan Dinas Pendidi-
kan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Karangpandan
Kabupaten Karanganyar,
terbukti.

2) Uji pengaruh kompensasi
terhadap kepuasan kerja

Variabel kompensasi
memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,000 < 0,05 maka
Ho ditolak, berarti variabel
kompensasi berpengaruh
positif dan signifikan ter-
hadap kepuasan kerja guru
SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kecamatan Ka-
rangpandan Kabupaten
Karanganyar artinya apa-
bila kompensasi ditingkat-
kan maka kepuasan kerja
guru SD di lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten
Karanganyar akan mening-
kat, sehingga hipotesis ya-
ng menyatakan diduga ter-
dapat pengaruh yang sig-
nifikan variabel kompen-
sasi terhadap kepuasan
kerja guru SD di lingku-
ngan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Keca-
matan Karangpandan Ka-
bupaten Karanganyar, ter-
bukti.



3) Uji pengaruh budaya kerja
terhadap kepuasan kerja

Variabel budaya kerja
mempunyai nilai signifi-
kansi sebesar 0,001 < 0,05
maka Ho ditolak, berarti
variabel budaya kerja ber-
pengaruh positif dan signi-
fikan terhadap kepuasan
kerja guru SD di lingku-
ngan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Keca-
matan Karangpandan Ka-
bupaten Karanganyar arti -
nya apabila budaya kerja
ditingkatkan maka kepu-
asan kerja guru SD di
lingkungan Dinas Pendidi-
kan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Karangpandan
Kabupaten Karanganyar
akan meningkat, sehingga
hipotesis yang menyatakan
diduga terdapat pengaruh
yang signifikan variabel
budaya kerja terhadap ke-
puasan kerja guru SD di
lingkungan Dinas Pendi-
dikan Pemuda dan Olah-
raga Kecamatan Karang-
pandan Kabupaten Ka-
ranganyar, terbukti.

4) Uji pengaruh motivasi ter-
hadap kepuasan kerja

Variabel motivasi
mempunyai nilai signifi-
kansi sebesar 0,005 < 0,05
maka Ho ditolak, berarti
variabel motivasi berpe-
ngaruh positif dan signifi-
kan terhadap kepuasan
kerja guru SD di lingku-
ngan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Keca-
matan Karangpandan Ka-
bupaten Karanganyar arti -

nya apabila motivasi di -
tingkatkan maka kepuasan
kerja guru SD di lingku-
ngan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Keca-
matan Karangpandan Ka-
bupaten Karanganyar akan
meningkat, sehingga hipo-
tesis yang menyatakan di-
duga terdapat pengaruh
yang signifikan variabel
motivasi terhadap kepuas-
an kerja guru SD di lingku-
ngan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Keca-
matan Karangpandan Ka-
bupaten Karanganyar, ter-
bukti.

5) Uji pengaruh iklim organi-
sasi terhadap kepuasan
kerja

Variabel iklim organi-
sasi mempunyai nilai sig-
nifikansi sebesar 0,172 >
0,05 maka Ho diterima,
berarti variabel iklim orga-
nisasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepu-
asan kerja guru SD di ling-
kungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Ke-
camatan Karangpandan
Kabupaten Karanganyar
artinya apabila iklim or-
ganisasi ditingkatkan tidak
berpengaruh signifikan ter-
hadap kepuasan kerja guru
SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kecamatan Ka-
rangpandan Kabupaten
Karanganyar, sehingga hi-
potesis yang menyatakan
diduga terdapat pengaruh
yang signifikan variabel ik-
lim organisasi terhadap ke-



ANOVA b

284,614 5 56,923 29,059 ,000 a

184,136 94 1,959
468,750 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Iklim Organisasi, Kompensasi, Komitemen Organisasi,
Budaya Kerja, Motivasi

a.

Dependent Variable: Kepuasanb.

Model Summaryb

,779a ,607 ,586 1,400
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Iklim Organisasi, Kompensasi,
Komitemen Organisasi, Budaya Kerja, Motivasi

a.

Dependent Variable: Kepuasanb.

puasan kerja guru SD di
lingkungan Dinas Pendidi-
kan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Karangpandan
Kabupaten Karanganyar,
tidak terbukti.

b. Uji F
Uji F digunakan untuk me-

ngetahui pengaruh variabel

bebas (komitmen organisasi,
kompensasi, budaya kerja, mo-
tivasi dan iklim organisasi)
mempengaruhi variabel terikat
(kepuasan kerja) secara si -
multan. Dengan bantuan kom-
puter program SPSS for Win-
dows, nilai F dan signifikansi
nampak seperti pada tabel 3:

Tabel 2
Hasil Uji F

Hasil uji secara serempak
(Uji F) diketahui besarnya nilai
signifikansi sebesar 0,000< 0,05.
Hasil ini menunjukkan bahwa
variabel komitmen organisasi,
kompensasi, budaya kerja, mo-
tivasi dan iklim organisasi seca -
ra simultan berpengaruh posi -
tif dan signifikan terhadap ke-
puasan kerja guru SD di ling-
kungan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Ka-

ranganyar, sehingga hipotesis
yang menyatakan diduga ter-
dapat pengaruh yang signifi -
kan secara simultan antara ko-
mitmen organisasi, kompensa-
si, budaya kerja, motivasi dan
iklim organisasi terhadap ke-
puasan kerja Guru  SD di ling-
kungan Dinas Pendidikan Pe-
muda dan Olahraga Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Ka-
ranganyar, terbukti.

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R 2)

Tabel 3
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R 2)



Tabel 3 menunjukkan bah-
wa Adjusted R Square sebesar
0,586 yang berarti variabilitas
dependen yang dapat dijelas-
kan oleh variabilitas variabel
independen sebesar 58,6% se-
dangkan sisanya 41,4% dijelas-
kan oleh variabel lainnya yang
tidak dimasukkan dalam mo-
del regresi antara lain fasilitas
kerja seperti ruang kerja nya-
man ber AC, peremajaan ken-
daraan operasional dan kepe-
mimpinan seperti mampu ber-
sikap teladan untuk seluruh
guru.

KESIMPULAN
1. Komitmen organisasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap ke -
puasan kerja guru SD di lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kecamatan Karangpan -
dan Kabupaten Karanganyar.

2. Kompensasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan
kerja guru SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Karangpandan Kabu -
paten Karanganyar.

3. Budaya kerja berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan
kerja guru SD di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Karangpandan Kabu -
paten Karanganyar.

4. Motivasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan kerja
guru SD di lingkungan Dinas Pen -
didikan Pemuda dan Olahraga Ke -
camatan Karangpandan Kabupaten
Karanganyar.

5. Iklim organisasi berpengaruh nega -
tif tetapi tidak signifikan terhadap
kepuasan kerja guru SD di ling -
kungan Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kecamatan Karang -
pandan Kabupaten Karanganyar.

6. Hasil uji F diketahui bahwa variabel
komitmen organisasi, kompensasi,
budaya kerja, motivasi dan iklim
organisasi secara simultan berpe -
ngaruh signifikan dan positif terha -
dap kepuasan kerja guru SD di ling -
kungan Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kecamatan Karang -
pandan Kabupaten Karanganyar.

7. Adjusted R Square sebesar 0,586 yang
berarti variabilitas dependen yang
dapat dijelaskan oleh variabilitas
variabel independen sebesar 58,6%
sedangkan sisanya 41,4% dijelaskan
oleh variabel lainnya yang tidak
dimasukkan dalam model regresi
antara lain fasilitas kerja dan ke -
pemimpinan.

8. Variabel kompensasi merupakan
variabel yang berpengaruh paling
dominan terhadap kepuasan kerja
guru SD di lingkungan Dinas Pen -
didikan Pemuda dan Olahraga Ke -
camatan Karangpandan Kabupaten
Karanganyar karena memiliki nilai
koefisien regresi sebesar 0,548 lebih
besar dibandingkan variabel moti -
vasi sebesar 0,471; komitmen orga -
nisasi sebesar 0,343; budaya kerja
sebesar 0,324 serta iklim organisasi
sebesar - 0,316.
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