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                                                                         ABSTRACT 

In particular objectives of this study were: (1) To determine the direct effect of job characteristics on 

commitment. (2) To determine the effect of direct compensation for the commitment. (3) To determine 

the direct effect of job satisfaction on commitment. (4) To determine the direct effect of job 

characteristics on job satisfaction of teachers. (5) To determine the direct effect of compensation on job 

satisfaction. Time research for eighteen months from 2010, March until 2012, September. The method 

used was survey method with causal techniques. Entire population economic teachers who has passed 

the certification of the profession. Sampling, the method used is simple random; number of samples 

suggested by Solimun and Hair, et al. in the analysis of Structural Equation Modeling (SEM) of 400. 

Analysis techniques and interpretation of data using qualitative and quantitative methods. The results 

of this reseach indicate that: (1) There is a positive direct effect on job characteristics to commitment; 

means to increase job characteristics will result in an increase in commitment. (2) There is a positive 

direct effect on compensation to commitment; means to increase compensation will result in an increase 

in commitment. (3) There is a positive direct influence on job satisfaction to commitment; means to 

increase job satisfaction will result in an increase in commitment. (4) There is a positive direct influence 

on job characteristics to job satisfaction; means to increase job characteristics will obtain a job 

satisfaction. (5) There is a direct positive effect on compensation to job satisfaction; means to increase 

compensation will get a job satisfaction. 

 

Keywords: Characteristics of work, compensation, job satisfaction, commitment. 

 

Abstrak. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh langsung 

karakteristik pekerjaan terhadap komitmen. (2) Untuk mengetahui pengaruh langsung kompensasi 

terhadap komitmen. (3) Untuk mengetahui pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap komitmen.  (4) 

Untuk mengetahui pengaruh langsung karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja guru. (5) Untuk 

mengetahui pengaruh langsung kompensasi terhadap kepuasan kerja. Penelitian dilakukan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Bali. Waktu penelitian selama delapan belas bulan mulai Maret 

2010 sampai September 2012. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan teknik kausal. 

Populasi seluruh guru ekonomi yang telah lulus sertifikasi profesi. Penarikan sampel, metode yang 

digunakan adalah acak sederhana; jumlah sampel yang disarankan oleh Solimun maupun Hair, et al. 

dalam analisis Structural Equation Modelling (SEM) sebesar 400. Teknik analisis dan interpretasi data 

menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif berupa deskriptif data dengan cara 

dikelompokkan dan ditabulasi disertai penjelasan. Sedangkan metode kuantitatif berupa analisis 

hubungan antar variabel menggunakan alat analisis Structural Equation Modelling (SEM). 

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh langsung positif karakteristik 

pekerjaan terhadap komitmen; artinya dengan peningkatan kesesuaian karakteristik pekerjaan akan 

mengakibatkan peningkatan komitmen. (2) Terdapat pengaruh langsung positif kompensasi terhadap 

komitmen; artinya dengan peningkatan kompensasi akan mengakibatkan peningkatan komitmen. (3) 

Terdapat pengaruh langsung positif kepuasan kerja terhadap komitmen; artinya dengan peningkatan 

kepuasan kerja akan mengakibatkan peningkatan komitmen. (4) Terdapat pengaruh langsung positif 

karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja; artinya dengan peningkatan kesesuaian karakteristik 
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pekerjaan akan mengakibatkan peningkatan kepuasan kerja. (5) Terdapat pengaruh langsung positif 

kompensasi terhadap kepuasan kerja; artinya dengan peningkatan kompensasi akan mengakibatkan 

peningkatan kepuasan kerja.  

Katakunci: Karakteristik pekerjaan, kompensasi, kepuasan kerja, komitmen. 

 

PENDAHULUAN 

Guru sebagai profesi kunci keberhasilan peserta didik di sekolah, diharapkan makin 

professional yang memiliki kompetensi pengetahuan keguruan, sikap serta ketrampilan mengajar secara 

berkualitas dalam menjalankan tugas serta kewajiban profesinya. Sebagai guru professional harus terus 

berubah mensikapi tuntutan zaman; hal ini agaknya sekarang belum terpenuhi. Banyak faktor yang 

mempengaruhi, di antaranya motivasi belajar guru yang rendah sehingga kurang meningkat 

kapasitasnya. Kalaupun guru belajar dan diberikan kesempatan belajar, orientasinya hanya untuk 

mengejar pangkat, bukan prioritas peningkatan kualitas diri.  

Melihat realitas rendahnya kualitas guru, pemerintah selayaknya melakukan kajian mendalam 

untuk mengidentifikasi masalah-masalah guru dalam kaitannya dengan pengembangan kapasitas 

tersebut. Pasti ada yang keliru dalam menangani guru selama ini; pemerintah harus membenahi secara 

total. Pertama, mulai penyiapan yaitu input yang akan dicetak menjadi tenaga kependidikan di 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), hingga proses rekruitmen sebagai pegawai (guru) 

yang benar-benar berkualitas. Kenyataanya saat ini pemerintah sangat longgar memberikan izin kepada 

LPTK untuk mencetak tenaga kependidikan. Kenyataannya juga, banyak LPTK yang tidak berkualitas 

mencetak tenaga guru. Sementara, badan pengawasan mutu LPTK yang dapat memandu dan 

mengontrol kualitas LPTK tidak tersedia.  

Kedua, Departemen Pendidikan dan jajarannya, selama ini masih belum serius dan belum sepenuh hati 

meningkatkan kualitas guru. Apalagi para pejabat di Dinas Pendidikan sendiri memiliki sumberdaya 

yang rendah kualitasnya dan tidak peka terhadap persoalan pendidikan. Kenyataannya, sampai sekarang 

belum melihat hasil optimal yang diperoleh dari kegiatan penataran guru yang sudah menghabiskan 

dana begitu besar. Upaya membangun kapasitas sangat dibutuhkan untuk melahirkan guru yang 

professional.  

Dalam berbagai kasus, kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas 

guru. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas 

guru. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih tergolong relatif rendah. 

Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualitas pendidikan minimal. Berdasarkan data 

Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 menunjukkan terdapat 

991.243 (45,96%) guru SD, SMP dan SMA yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. 

Sebagai gambaran rinci keadaan kualifikasi pendidikan minimal guru di Indonesia sebagai berikut: 

Guru TK yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 119.470 (78,1%) dengan 

sebagian besar 32.510 orang berijazah SLTA. Di tingkat SD, guru yang tidak memenuhi kualifikasi 

pendidikan minimal sebesar 391.507 (34%) yang meliputi sebanyak 378.740 orang berijazah SMA dan 

sebanyak 12.767 orang berijazah D1. Di tingkat SMP, jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi 

pendidikan minimal sebesar 317.112 (71,2%) yang terdiri atas 130.753 orang berijazah D1 dan 82.788 

orang berijazah D2. Begitu juga di tingkat SMA, terdapat 87.133 (46,6%) guru yang belum memiliki 

kualifikasi pendidikan minimal, yakni sebanyak 164 orang berijazah D1, 15.589 orang berijazah D2, 

dan 71.380 orang berijazah D3. 

Kepuasan kerja yang masih relatif rendah memungkinkan guru tidak komit terhadap organisasi. 

Untuk mewujudkan komitmen guru, faktor-faktor penyebab seperti tersebut selayaknya tidak lagi 

terjadi agar komitmen guru dapat tercipta. Tentunya setelah kepuasan kerja terpenuhi, komitmen guru 

dituntut untuk memiliki kebulatan tekad dalam mencapai sebuah tujuan, tanpa dapat dipengaruhi oleh 

keadaan apapun juga, hingga tujuan tersebut tercapai. Laporan Tahunan Pemda Bali menyatakan 

bahwa: Rata-rata tingkat absensi per bulan pegawai Pemda Kabupaten Provinsi Bali mencapai 15%; 

dengan rentang tingkat absensi tertinggi 17% untuk Kabupaten Buleleng dan terendah 9% Kabupaten 

Tabanan (Pemda Bali, Laporan Tahunan 2002:39). 
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Fakta tersebut menunjukkan bahwa pegawai termasuk di dalamnya adalah guru Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri Pemda Kabupaten Provinsi Bali mengindikasikan komitmen masih 

rendah yang dapat dilihat dari segi tingkat absensi. Komitmen guru terhadap organisasi dapat 

memberikan kontribusi yang positif baik bagi diri guru maupun organisasi. Guru yang berkomitmen 

akan melakukan apapun yang menjadi tugasnya, serta mengindari absen yang tidak berhalasan atau ijin 

dari atasannya.  Hal ini dipertegas dalam Bali Cruser Report bahwa: “17,3% pekerja di kapal pesiar 

berasal dari latar belakang kependidikan” (Bali Cruser Report, 2002). Karyawan kapal pesiar dengan 

mendapatkan reward yang jauh lebih layak dibandingkan di sektor pendidikan; mereka meninggalkan 

profesi yang sesungguhnya yaitu sebagai pendidik; hal ini berarti mereka yang memiliki latar belakang 

kependidikan mengindikasikan tidak komit terhadap profesinya semata mengejar imbalan yang lebih 

layak.  

Secara khusus penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaruh langsung karakteristik 

pekerjaan terhadap komitmen. (2) Untuk mengetahui pengaruh langsung kompensasi terhadap 

komitmen. (3) Untuk mengetahui pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap komitmen. (4) Untuk 

mengetahui pengaruh langsung karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja. (5) Untuk mengetahui 

pengaruh langsung kompensasi terhadap kepuasan kerja. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Komitmen.  

Komitmen membuat seseorang untuk tetap berada pada suatu organisasi; oleh karenanya sangat 

dibutuhkan agar memiliki dedikasi terhadap organisasi untuk tetap bekerja dan menjalankan 

kewajibannya secara baik dan benar. Pengertian komitmen menurut Jacobsen (2000:187) adalah: 

“something that causes a person is able to survive working in a company and it is done with sincerity 

and happy”. Senada halnya seperti dikatakan Long (2000:214) adalah: “commitment is the image/shape 

that is often associated with a pledge or bond for a particular action”. Kedua pengertian ini 

memberikan makna bahwa seseorang memiliki ikatan untuk bertahan dalam suatu organisasi dengan 

ketulusan. 

Dilihat dari maknanya “komitmen sangat dekat dengan deskripsi sebagai fidelity (kesetiaan); 

komitmen pekerjaan adalah keputusan tentang peran-peran dalam dunia kerja dan perilaku yang 

berkaitan dengan peran itu” (Handoko, 2002:57). Seseorang yang telah komit terhadap organisasi akan 

menunjukkan perannya dalam wujud perilaku. Sedangkan Alwi (2001:49) mengatakan “komitmen 

adalah sikap karyawan untuk tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai 

misi, nilai-nilai dan tujuan dalam perusahaan”. Karyawan diharapkan memiliki kontribusi dalam 

meningkatkan komitmen dan kompetensinya seperti dikatakan oleh Ulrich (1997:29) bahwa: The 

deliverable from management employee contribution is increased employee commitment and 

competence. HR practices should help employees to contribute through both their competence to do 

work and their comitment to work diligently. Oleh karena itu pihak manajemen dapat membantu 

karyawan untuk memiliki kompetensi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.  

Komponen kunci yang diperlukan untuk membangun komitmen karyawan menurut Strauss 

(1992:23) adalah: participation, flexibility, performance-based compensation and guarantee. There are 

five ways to build loyalty on the basis of commitments: (1) creates a clear purpose and a commitment 

to make it happen, (2) clear communication, visionary, and a constant, (3) train and retrain employees, 

(4) give confidence to employees, and (5) share the profits. Karyawan yang telah menyatakan dirinya 

komit terhadap organisasi perlu adanya pengembangan; untuk itu pengembangan sumber daya manusia 

diperlukan setidaknya tujuh hal: (1) Control is overseeing employees in the decision making process 

when they do the job. (2) Strategy or vision that is offered to the employee's vision and direction that 

makes them willing to work hard. (3) Challenging work is to provide a challenging work and 

simulations to enhance the capabilities of employees. (4) Collaboration and teamwork that is forming 

a team to complete the work. (5) Work culture is to maintain a pleasant working environment. (6) 

Shared gains which provide appropriate compensation to employees who are able to finish the job 

properly. (7) Communication is sharing information to employees (Ulrich, 1997:35). 

Dalam mengukur derajat komitmen, kriteria yang digunakan adalah: (1) Knowledge ability, 

namely the ability to know the various types of jobs that have been selected according to the initial 

decision itself. (2) Activity directed toward implementing the chosen identity elements, namely the initial 

decision to implement activities focused on work that has been selected. (3) Emotional tone, the 
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emotional involvement related to commitment. (4) Identification with significant others, which attempts 

to give an indication of himself against those who have worked in the fields of the selected job on the 

basis of interest in him. (5) Projecting one's personal future, that the employee has had a more clear 

direction about the future relating to the work that has been selected. (6) Resistance to being swayed, 

that is try to stay on the job that you have chosen is not easily shaken or replace option even though 

there is negative information about the selected job or any other area that is more interesting (Marcia, 

1993:208).  

Dalam persaingan yang semakin kompleks disadari bahwa seluruh sumber daya manusia dapat 

diakses oleh siapapun yang berakibat terjadi pembajakan sumber daya manusia yang potensial oleh 

pesaing dan ini tergantung dari komitmen mereka terhadap perusahaan di mana mereka bekerja. Kondisi 

demikian menurut Lapierre (2000:122) mengatakan bahwa: “can only occur in human resources who 

are committed to the company”. Mereka mau bertahan bilamana memiliki komitmen yang tinggi dan 

berserah diri pada perusahaan yang diyakini akan memberikan terbaik baginya. Untuk itu diperlukan 

motivator dari manajemen bahwa: That all human resources within the company have a strong 

commitment to the job, then all parties in the organization should always be motivated and to be able 

to motivate the necessary commitment from top management for the company's expected performance 

(Hill,  1996:13). 

Karyawan yang memiliki komitmen tinggi seluruh pihak yang ada dalam organisasi hendaknya 

mampu memotivasi. Pimpinan puncak sebagai penanggung jawab terhadap seluruh aktivitas, berbagai 

unit menjadikan suatu kesatuan yang terintegrasi dalam  menciptakan, mengembangkan dan 

memotivasi karyawan untuk menjadikan suatu semangat menjunjung tinggi keberhasilan suatu 

organisasi untuk menghasilkan kinerja. Berdasarkan bentuk suatu komitmen membagi komitmen ke 

dalam dua bagian yaitu: “(1) affective commitment and (2) calculative commitment” (Wetzels, 

1998:406). Sementara itu, Jacobsen (2000:188) membagi komitmen ke dalam dua bagian yang sedikit 

berbeda yaitu: Affective commitmen or attitudinal commitmnet and behavioural commitment or 

continuance commitment. Organization commitment as the result of three factors: (a) acceptance of 

organization’s goals and value (b) willingness to help the organization achieve its goals, and (c) the 

desire to remain within the organization.  

Dalam pengertian komitmen organisasional hal menarik bahwa: “organizational commitment 

is a strong feeling of someone close to the goals and values of an organization in relation to their role 

towards the achievement of goals and are values” (Durkin, 1999:124-134). Ketika seseorang memiliki 

perasaan yang kuat dan erat untuk mengikat dirinya dalam suatu organisasi, maka peran mereka menjadi 

penting. Gambaran yang lebih jelas mengenai definisi komitmen organisasional adalah yang 

dikemukakan oleh Allen dan Meyer (1993:49) yang mengemukakan bahwa: Commitment 

organizational is identified three types of commitment; affective commitment, continuance commitment, 

and normative commitment as a psychological state that either characterizes the employee’s 

relationship with the organization or has the implications to affect whether the employee will continue 

with the organization. 
 

Karakteristik Pekerjaan.  

Dalam kondisi persaingan yang semakin meningkat, pekerjaan yang dirancang dengan baik 

akan mampu menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten serta memberikan motivasi 

untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Tugas-tugas dikombinasikan untuk menciptakan 

pekerjaan individu disebut sebagai disain pekerjaan, seperti yang dinyatakan oleh Cascio (2003:429) 

bahwa: "Job design is the process of organizing work into the task sat at are required to perform a 

specific job".   

Dewasa ini telah dikembangkan Task Characteristics Theories yang berusaha 

mengidentifikasikan karakteristik tugas pada pekerjaan dimana karakteristik-karakteristik ini 

dikombinasikan untuk membentuk pekerjaan-pekerjaan yang berbeda dan hubungannya tugas tersebut 

terhadap motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Teori karakteristik yang dikemukakan oleh  Cascio 

(2003:430) mengatakan bahwa: "Job characteristic theory identifies five cores job characteristic (skill 

variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback) as having special important to job 

design". Artinya, karakteristik pekerjaan diidentifikasikan sebagai atribut tugas yang penting dan 

bersifat khusus pada disain pekerjaan. Hal ini sejalan dikatakan oleh Wood (2001:24) membagi 
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karakteristik pekerjaan menjadi lima yaitu: “skill variety, task identity, task significance, autonomy, and 

feedback”.   

Salah satu pendekatan yang paling dominan dalam disain pekerjaan adalah Teori Karakteristik 

Pekerjaan, menurut Cascio (2003:430) "The dominant approach to job design for individuals over the 

last decade has been the Job Characteristics Theory of Hacloman and Oldham".  Sekarang bentuk kerja 

yang dominan untuk mendefinisikan karakteristik tugas dan hubungan dengan motivasi karyawan, 

performance karyawan, dan kepuasan karyawan adalah model Job Characteristics dari Hacloman dan 

Oldham. Selanjutnya model karakteristik dijelaskan bahwa: "Job Characteristics Model (JCM) 

identifies five job characteristics and their relationship to personal and work outcome" (Cascio, 

2003:430). Karakteristik pekerjaan ini mencerminkan berbagai identitas yang memiliki hubungan 

antara individu dengan hasil kerja. Lebih lanjut dijelaskan oleh Robbins  (2002:598) pekerjaan dapat 

digambarkan dalam 5 (lima) dimensi pekerjaan inti, yaitu: (1) Skill variety is the degree to which the 

job require variety of different activities so the worker can use a number of different skills and talents. 

(2) Task identity is the degree to which the job requires completion of a wholea nd identifiable piece of 

work. (3) Task significance is the extent to which a job has an impact on the flues or work of other 

people in or out the organization. (4) Autonomy is the degree to which a job allows a worker the freedom 

and independence to schedule work and decide how to carry it out. (5) Feedback is the extent to which 

performing a job provides a worker with clear information about his or her effectiviteness. Sejalan 

dikatakan William (1996: 198) bahwa: According to the job characteristics model, when managers 

consider the five core dimensions of a job, it is important for them to realize that workers' perceptions 

to the core dimensions (not actual reality or manager's perceptions) are the key determinants of' 

intrinsic motivation”. 
 

Kompensasi.  

Sebagai balas jasa atas kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi, maka diberikan 

kompensasi untuk memenuhi harapan, tujuan dan kebutuhannya tersebut. Menurut Hasibuan  

(2002:117) mengatakan bahwa: “besarnya kompensasi yang diterima mencerminkan status, pengakuan, 

dan tingkat pemenuhan kebutuhan; artinya bila kompensasi yang diterimanya semakin besar berarti 

jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik; demikian pula dalam memenuhi kebutuhan yang 

dinikmatinya semakin baik pula”. Hal ini sejalan dikatakan Nawawi (2001:316) bahwa: “Kompensasi 

adalah apa yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kerjanya berupa upah atau gaji tetap yang 

diterima setiap bulan atau mingguan atau upah setiap jam dalam bekerja (hourly wage)”.  

Pengaturan kegiatan kompensasi merupakan kunci untuk membantu organisasi memperoleh, 

mempertahankan, dan memelihara suatu tenaga kerja yang produktif.  Werther dan Davis (1996:268) 

mengatakan bahwa: without adequate remuneration, the employee may be many left and look for 

another job of dissatisfaction with the remuneration received. As a result of dissatisfaction with the 

rewards it receives can reduce the quality of organizational productivity and lower morale. Kompensasi 

yang diterima karyawan dapat berupa kompensasi finansial (langsung dan tidak langsung) dan 

kompensasi non finansial (kepuasan yang bersumber dari pekerjaan dan lingkungan kerja). Dalam 

pemberian kompensasi selayaknya sesuai kompetensi yang telah disumbangkan karyawan kepada 

perusahaan agar karyawan dapat lebih berkonsentrasi dalam bekerja. Marwansyah dan Mukaram 

(1999:129) mengatakan bahwa: Karyawan akan merasa puas dan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerja mereka apabila kompensasi yang diterima dari organisasi lebih besar atau sama dengan 

kompensasi yang diharapkan dan sebaliknya apabila kompensasi yang diterima lebih kecil dari yang 

diharapkan, tidak adil, dan tidak  layak, maka karyawan akan tidak puas, sering absen dan meninggalkan 

organisasi”. 

Dalam pemberian kompensasi diharapkan mencerminkan keadilan dan kelayakan; hal ini 

dipertegas oleh Sedarmayanti (2005:9) bahwa: Prinsip kompensasi harus adil dan layak. Adil diartikan 

sesuai dengan prestasi kerja, sedangkan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primer serta 

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

Kesemuanya ini akan membuat karyawan bekerja produktif, loyal, dan berdedikasi tinggi sehingga 

pelaksanaan fungsi program dalam organisasi akan mudah dilaksanakan dan mendapatkan dukungan 

yang sepenuhnya dari pihak karyawan”. 

Jenis kompensasi berikut pendapat beberapa pakar di antaranya yang dikemukakan oleh 

Werther dan Davis (1996:431) membagi menjadi dua bentuk kompensasi yaitu: “Direct compensation: 
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based on critical job factors and performance; and Indirect compensation: they are usually extended 

as a condition of employment and are not directly related to performance”. Sejalan dikatakan Bernadin, 

Russel dan Joyce (1998: 275) kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu: Direct compensation and 

indirect compensation. Direct compensation is further dividend into two components: (1) the wage and 

salary program (base salary, overtime, etc), and (2) pay that is contingent on performance (commission 

bonuses, etc). Lebih lanjut, bila ditelusuri dengan seksama bahwa kompensasi menurut Soekidjo 

(1998:151) membagi jenis-jenis pemberian kompensasi  hampir sama halnya; yaitu: (1) Kompensasi 

langsung (direct compensation) yang berbentuk upah atau gaji yang dikaitkan dengan prestasi dan hasil 

kerja. (2) Kompensasi tidak langsung (indirect compensation) yang disebut kompensasi pelengkap dan 

tidak dikaitkan langsung dengan prestasi kerja karyawan. Selanjutnya dikatakan bahwa pemberian 

kompensasi pelengkap: (1)  Upah untuk waktu tidak bekerja (time of benefit): Istilah periode makan 

dan periode ganti pakaian, tetap memperoleh kompensasi dengan tidak memotong upah/gaji mereka, 

Hari-hari sakit, Liburan dan cuti sakit, Tidak masuk kerja karena musibah, keperluan keluarga yang 

tidak dapat ditinggalkan. (2)  Perlindungan terhadap bahaya. (3) Program pelayanan: rekreasi, kafetaria, 

perumahan, beasiswa pendidikan, pelayanan konseling, pelayanan-pelayanan yang belum termasuk 

dalam pelayanan di atas misalnya pakaian seragam dan bonus. (4) Pembayaran kompensasi berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 
 

Kepuasan Kerja.  

Kepuasan kerja merupakan sikap pernyataan evaluatif mengenai perasaan suka atau tidak suka, 

senang atau tidak senang terhadap pekerjaannya. Greenberg dan Baron (2003:143)  menyebutkan ada 

tiga komponen dalam membentuk sikap seseorang, yaitu: “evaluative component, cognitive component, 

and behavioral component”. Menurut Robbin dan Judge (2008:73) mengatakan bahwa: Setiap individu 

bisa memiliki ribuan sikap; tetapi kaitannya dengan sikap dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis: 

kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional; setiap pekerjaan mempunyai 

karakteristik dan keunikan masing-masing.  

 Menurut Mullins (2005:704) faktor pendukung tersebut akan menghasilkan dua outcome 

yaitu “Job Satisfaction dan Work Performance”. Kepuasan kerja meliputi: Individual factors, Social 

factors, Cultural factors, Organizational factors, dan Environmental factors. Tingkat kepuasan kerja 

yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah yang bersifat destruktif terhadap organisasi, karena 

itu kepuasan kerja perlu diperhatikan sehubungan dengan kelangsungan hidup organisasi maupun 

individu. Definisi kepuasan kerja menurut Luthans (1999:126) adalah: "A pleasurable or positive 

emotional state resulting from he appraisal of one's job or experience". Kepuasan kerja merupakan 

perasaan positif yang terbentuk dari penilaian seseorang terhadap pekerjaannya. Sementara kepuasan 

kerja menurut Werther dan Davis (1996:534) adalah: "Job satisfaction is the favorableness or 

unfavorableness with which employees viand their work". Artinya kepuasan kerja merupakan keadaan 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang timbul dari cara karyawan memandang pekerjaan 

mereka. Penilaian karyawan terhadap pekerjaannya bila mendukung yang diharapkan cenderung 

mendapatkan kepuasan; pendapat ini didukung oleh Luthans (1999:126) yang mengatakan bahwa: "Job 

satisfaction is a result of employees perceptions of how well theory or provident hose things which are 

viewed as important". Pada dasarya kepuasan kerja adalah hasil persepsi karyawan terhadap  

pekerjaannya yang memberikan hal-hal berarti bagi karyawan itu sendiri. Kepuasan kerja tidak dapat 

dilihat secara langsung, sehingga harus diukur melalui aspek-aspek pekerjaan; hal ini sesuai pengertian 

kepuasan kerja menurut Werther dan Davis (1996:111) mengatakan bahwa: "Job satisfaction can be 

defined as a person's emotional response to aspects of work such as pay, supervision, and benefit or to 

the work itself”. Kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu respon emosional seseorang terhadap 

aspek-aspek dari pekerjaan, seperti upah, penyeliaan dan keuntungan atau pekerjaan itu sendiri. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa: “JDI is the one of them cost widely known and commonly used devices for 

measuring job satisfaction. The Job Descriptive Index, or JDI, offers a number of job facets, that are: 

work it self, pay, promotion opportunities, working conditions and co-workers".  

 

METODE DAN SAMPLING 

 

Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Bali. Waktu penelitian 

selama setahun terhitung sejak bulan Maret 2010 sampai dengan Maret 2011. Metode yang digunakan 
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adalah metode survei dengan teknik kausal.  Populasinya adalah seluruh guru ekonomi yang telah lulus 

sertifikasi profesi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Bali. Dalam melakukan 

penarikan sampel, metode yang digunakan adalah metode acak sederhana (Simple Random Sampling), 

ukuran sampel yang disarankan oleh Solimun (2002:84) “dalam analisis Structural Equation Modelling 

(SEM) sebesar 400” Solimun (2002) maupun Hair, et al. (1998:605). Teknik analisis dan interpretasi 

data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sebagai alat bantu statistik.  Metode kualitatif 

berupa deskriptif data yang masuk dengan cara dikelompokkan dan ditabulasi kemudian diberi 

penjelasan. Sedangkan metode kuantitatif berupa analisis hubungan antar variabel yang diteliti 

menggunakan alat analisis Structural Equation Modelling (SEM).  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah dilakukan analisis model penelitian dengan kesimpulan bahwa setiap dimensi valid dan 

reliabel dalam merefleksikan variabelnya masing-masing, selanjutnya analisis diteruskan untuk melihat 

signifikansi pengaruh dan seberapa besar pengaruh dari variabel yang dihipotesiskan. Terdapat dua 

substruktur yang diuji; berikut jabarannya. 
 

 

Analisis Model Pengaruh Karakteristik Kerja dan Kompensasi terhadap Kepuasan kerja  
 

Untuk substruktur pertama adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik kerja dan kompensasi 

terhadap kepuasan kerja.  
  

Tabel 1: Hasil Perhitungan Model Struktural Pengaruh Karakteristik Pekerjaan (X1) dan Kompensasi (X2) 

terhadap Kepuasan Kerja (X3) 

 

Variabel 

Laten Endogen 

Variabel 

Laten Eksogen 

Koefisien 

Jalur 
thitung R2 

Error 

Variance 

Kepuasan Kerja (X3) 

Karakteristik Pekerjaan (X1) 0,334 6,988 0,508 0,492 

Kompensasi (X2) 

 
0,509 5,393   

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011   

 

Model di atas menunjukkan koefisien pengaruh dari karakteristik kerja (X1) terhadap kepuasan 

kerja (X3) sebesar 0,334 dengan nilai  thitung untuk uji statistik sebesar 6,988 dan koefisien pengaruh dari 

kompensasi (X2) terhadap kepuasan kerja (X3) sebesar 0,509 dengan nilai thitung untuk uji statistik 5,393.  

Untuk menguji pengaruh variabel yang dihipotesiskan digunakan uji-t dengan kriteria uji untuk 

 penelitian sebesar 0,05 nilai untuk batas dinyatakan uji signifikan adalah 1,96. Hasil perbandingan 

antara thitung dengan ttabel untuk uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2: Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial Karakteristik Pekerjaan (X1) dan Kompensasi (X2) Terhadap 

Kepuasan Kerja (X3) 

 

NN

o 
Hipotesis 

Koefisien 

Jalur 
tthitung Hasil 

Kesimpulan 

 

11. Karakteristik 

Pekerjaan (X1) 

berpengaruh terhadap 

Kepuasan Kerja (X3) 

 

0,334 

66,98

8 

Uji 

Signifikan 

H0 ditolak, terdapat pengaruh 

Karakteristik Pekerjaan (X1) 

terhadap Kepuasan Kerja (X3) 

22. Kompensasi (X2) 

berpengaruh terhadap 

Kepuasan Kerja (X3) 

 

0,509 

55,39

3 

Uji 

Signifikan 

H0 ditolak, terdapat pengaruh 

Kompensasi (X2) terhadap 

Kepuasan Kerja (X3) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011 

  

Analisis Model Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Kompensasi dan Kepuasan Kerja terhadap 

Komitmen  

 

Untuk substruktur kedua adalah mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan, kompensasi dan 

kepuasan kerja terhadap komitmen.  

 

Tabel 3: Hasil Perhitungan Model Struktural Pengaruh Karakteristik Pekerjaan (X1), Kompensasi (2) dan 

Kepuasan Kerja (1) terhadap Komitmen (2) 

 

Variabel 

Laten Endogen 

Variabel 

Laten Eksogen 

Koefisien 

Jalur 
thitung R2 

Error 

Variance 

Komitmen 

(Y) 

Karakteristik Pekerjaan (X1) 0,239 5,393 0,649 0,351 

Kompensasi (X2)  0,106 2,207   

Kepuasan Kerja (X3) 

 
0,577 10,090   

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011  

 

Koefisien pengaruh dari karakteristik pekerjaan (X1) terhadap komitmen (Y) diperoleh sebesar 

0,239 dengan nilai thitung untuk uji statistik sebesar 5,393; koefisien pengaruh variabel kompensasi (X2) 

terhadap komitmen (Y) diperoleh sebesar 0,106 dengan nilai thitung untuk uji statistik sebesar 2,207; dan 

koefisien pengaruh variabel kepuasan kerja (X3) terhadap komitmen (Y) diperoleh sebesar 0,577 dengan 

nilai thitung untuk uji statistik sebesar 10,090. 

Untuk menguji pengaruh variabel yang dihipotesiskan digunakan uji-t dengan kriteria uji untuk 

 penelitian sebesar 0,05, nilai untuk batas dinyatakan uji signifikan adalah 1,96. Hasil perbandingan 

antara thitung dengan ttabel untuk uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4: Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial Karakteristik Pekerjaan (X1), Kompensasi (X2) dan Kepuasan 

Kerja (X3) terhadap Komitmen (Y) 

 

NN

o. 
Hipotesis 

Koefisien 

Jalur 
thitung Hasil Kesimpulan 

11. Karakteristik 

Pekerjaan (X1) 

berpengaruh 

terhadap Komitmen 

(Y) 

 

0,239 

 

5,393 

Uji 

Signifikan 

H0 ditolak, terdapat 

pengaruh Karakteristik 

Pekerjaan (X1) terhadap 

Komitmen (Y) 

22. Kompensasi (X2) 

berpengaruh 

terhadap Komitmen 

(Y) 

 

0,106 

 

2,207 

Uji  

Signifikan 

H0 ditolak,  terdapat 

pengaruh Kompensasi 

(X2) terhadap 

Komitmen (Y) 

33. Kepuasan kerja (X3) 

berpengaruh 

terhadap Komitmen  

(Y) 

 

0,577 

 

10,090 

Uji 

Signifikan 

H0 ditolak, terdapat 

pengaruh Kepuasan 

Kerja (X3) terhadap 

Komitmen (Y) 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011  

 

Pengujian Hipotesis 
 

1. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan (X1) terhadap Komitmen (Y) 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel karakteristik pekerjaan (X1) diperoleh 

5,393 lebih besar dari 1,96 sehingga dapat disimpulkan pengaruh karakteristik pekerjaan (X1) terhadap 

komitmen (Y) signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh langsung positif karakteristik kerja 

terhadap komitmen. 
 

2. Pengaruh Kompensasi (X2) terhadap Komitmen (Y) 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel kompensasi (X2) diperoleh 2,207 lebih 

besar dari 1,96 sehingga dapat disimpulkan pengaruh kompensasi (X1) terhadap komitmen (Y) 

signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh langsung positif kompensasi terhadap komitmen. 
 

3. Pengaruh Kepuasan Kerja (X3) terhadap Komitmen (Y) 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel kepuasan kerja (X1) diperoleh 10,090 

lebih besar dari 1,96 sehingga dapat disimpulkan pengaruh kepuasan kerja (X3) terhadap komitmen (Y) 

signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh langsung positif kepuasan kerja terhadap komitmen. 
 

4. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan (X1) terhadap Kepuasan Kerja (X3) 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel karakteristik pekerjaan (X1) sebesar 

6,988 lebih besar dari 1,96 sehingga dapat disimpulkan pengaruh karakteristik pekerjaan (X1) terhadap 

kepuasan kerja (X3) signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh langsung positif karakteristik kerja 

terhadap kepuasan kerja. 
 

5. Pengaruh Kompensasi (X2) terhadap Kepuasan Kerja (X3) 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel kompensasi (X2) sebesar 5,393 lebih 

besar dari 1,96 sehingga dapat disimpulkan pengaruh kompensasi (X2) terhadap kepuasan kerja (X3) 

signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh langsung positif kompensasi terhadap kepuasan kerja. 

 

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel  

Secara lebih rinci dapat diketahui total pengaruh langsung dan tidak langsung karakteristik pekerjaan 

(X1), kompensasi (X2) dan  kepuasan kerja (X3) terhadap Komitmen (Y) sebagai berikut.  
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1. Pengaruh Karakteristik Kerja (X1) terhadap Komitmen (Y) 

Pengaruh langsung karakteristik pekerjaan (X1) terhadap komitmen (Y) = 0,2392  100% = 5,7%. Nilai 

5,7% menyatakan secara langsung sebesar 5,7% keragaman dari komitmen dapat dijelaskan oleh 

karakteristik pekerjaan. Pengaruh tidak langsung karakteristik pekerjaan (X1) terhadap komitmen (Y) 

yang melalui hubungannya dengan kompensasi (X2) = (0,239 x 0,404 x 0,106) x 100 % = 1,1%. Nilai 

ini menunjukkan pengaruh tidak langsung pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap komitmen melalui 

kompensasi. Adanya keterkaitan antara karakteristik pekerjaan dengan kompensasi memperbesar 

pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap komitmen sebesar 1,1%. Pengaruh tidak langsung 

karakteristik pekerjaan (X1) terhadap komitmen (Y) yang melalui hubungannya dengan kepuasan kerja 

(X3) = (0,239 x 0,539 x 0,577) x 100 % = 7,4%. Nilai ini menunjukkan pengaruh tidak langsung 

pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap komitmen melalui kepuasan kerja. Adanya keterkaitan antara 

karakteristik kerja dengan kepuasan kerja memperbesar pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap 

komitmen sebesar 7,4%. Total pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap komitmen sebesar 5,7% + 

1,1% + 7,4% = 14,2%. 
 

2. Pengaruh Kompensasi (X2) terhadap Komitmen (Y) 

Pengaruh langsung kompensasi (X2) terhadap komitmen (Y) = 0,1062 x 100% = 1,1%,  Nilai 1,1% 

menyatakan secara langsung sebesar 1,1% keragaman dari komitmen dapat dijelaskan oleh kompensasi. 

Pengaruh tidak langsung kompensasi (X2) terhadap komitmen (Y) yang melalui hubungannya dengan 

karakteristik pekerjaan (X1) = (0,106 x 0,404 x 0,239) x 100% = 1,1%.  Nilai ini menunjukkan pengaruh 

tidak langsung pengaruh kompensasi terhadap komitmen  melalui karakteristik pekerjaan. Adanya 

keterkaitan antara kompensasi dengan karakteristik pekerjaan memperbesar pengaruh kompensasi 

terhadap komitmen  sebesar 1,1%. Pengaruh tidak langsung kompensasi (X2) terhadap komitmen (Y) 

yang melalui hubungannya dengan kepuasan kerja (X3) = (0,106 x 0,644 x 0,577) x 100% = 3,9%.  Nilai 

ini menunjukkan pengaruh tidak langsung pengaruh kompensasi terhadap komitmen melalui kepuasan 

kerja. Adanya keterkaitan antara kompensasi dengan kepuasan kerja memperbesar pengaruh 

kompensasi terhadap komitmen sebesar 3,9%. Total pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

sebesar 1,1% + 1,1% + 3,9% = 6,1%. 
 

3.  Pengaruh Kepuasan Kerja (X3) terhadap Komitmen (Y) 

Pengaruh langsung kepuasan kerja (X3) terhadap komitmen (Y) = 0,5772 x 100% = 33,3%. Nilai 33,3% 

menyatakan secara langsung sebesar 33,3% keragaman dari komitmen dapat dijelaskan oleh kepuasan 

kerja. Pengaruh tidak langsung kepuasan kerja (X3) terhadap komitmen (Y) yang melalui hubungannya 

dengan karakteristik pekerjaan (X1) = (0,577 x 0,539 x 0,239) x 100% = 7,4%.  Nilai ini menunjukkan 

pengaruh tidak langsung pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen melalui karakteristik pekerjaan. 

Adanya keterkaitan antara kepuasan kerja dengan karakteristik pekerjaan memperbesar pengaruh 

kepuasan kerja terhadap komitmen sebesar 7,4%. Pengaruh tidak langsung kepuasan kerja (X3) terhadap 

komitmen (Y)  yang  melalui  hubungannya dengan kompensasi (X2) = (0,577 x 0,644 x 0,106) x 100% 

= 3,9%. Nilai ini menunjukkan pengaruh tidak langsung pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

melalui kompensasi. Adanya keterkaitan antara kepuasan kerja dengan kompensasi memperbesar 

pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen sebesar 3,9%. Total pengaruh kepuasan kerja terhadap 

komitmen sebesar 33,3%+ 7,4% + 3,9% = 44,6%.   

Secara total diperoleh 64,9% perubahan komitmen dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan, 

kompensasi, dan kepuasan kerja. Secara parsial diperoleh pengaruh dari kepuasan kerja terhadap 

komitmen (44,6%) lebih besar dari pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap komitmen (14,2%) dan 

pengaruh dari kompensasi terhadap komitmen (6,1%) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

paling berperan dalam komitmen adalah kepuasan kerja, diikuti karakteristik pekerjaan dan 

kompensasi. 
 

4. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan (X1) terhadap Kepuasan Kerja (X3) 

Pengaruh langsung karakteristik pekerjaan (X1) terhadap kepuasan kerja (X3) = 0,3342 x 100% = 11,1%. 

Nilai sebesar 11,1% menyatakan secara langsung sebesar 11,1% keragaman dari kepuasan kerja dapat 

dijelaskan oleh karakteristik pekerjaan. Pengaruh tidak langsung karakteristik pekerjaan (X1) terhadap 

kepuasan kerja (X3) melalui hubungannya dengan kompensasi (X2) = (0,334 x 0,404 x 0,509) x 100% 

= 6,9%. Nilai ini menunjukkan pengaruh tidak langsung karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 

melalui kompensasi. Adanya keterkaitan antara karakteristik pekerjaan dengan kompensasi 

memperbesar pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja sebesar 6,9%. 
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Total pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja sebesar: 11,1% + 6,9% = 18,0%. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa besar pengaruh dari karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 

mencapai 18,0%. Sehingga perubahan dalam karakteristik pekerjaan akan berdampak terhadap 

kepuasan kerja mencapai 18,0%.  
 

5. Pengaruh Kompensasi (X2) terhadap Kepuasan Kerja (X3) 

Pengaruh langsung kompensasi (X2) terhadap kepuasan kerja (X3)  = 0,5092 x 100 % = 25,9%. Nilai  

25,9% menyatakan secara langsung sebesar 25,9% keragaman dari kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh 

karakteristik pekerjaan. Pengaruh tidak langsung kompensasi (X2) terhadap kepuasan kerja (X3) melalui 

hubungannya dengan karakteristik pekerjaan (X1) = (0,509 x 0,404 x 0,334) x 100% = 6,9%. Nilai ini 

menunjukkan pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kepuasan kerja melalui karakteristik 

pekerjaan. Adanya keterkaitan antara kompensasi dengan karakteristik pekerjaan memperbesar 

pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja sebesar 6,9%. 

Total pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja sebesar: 25,9% + 6,9% = 32,8%. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa besar pengaruh dari karakteristik pekerjaan  terhadap kepuasan kerja 

mencapai 32,8%. Sehingga perubahan dalam karakteristik pekerjaan akan berdampak terhadap 

kepuasan kerja mencapai 32,8%.  

Secara total diperoleh 50,8% perubahan kepuasan kerja dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan dan 

kompensasi. Secara parsial diperoleh pengaruh dari kompensasi terhadap kepuasan kerja (32,8%) lebih 

besar dari pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja (18,0%) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel yang lebih berperan dalam kepuasan kerja adalah kompensasi. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 
 

1. Pengaruh Langsung Karakteristik Pekerjaan terhadap Komitmen  

Pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang sangat dinamis, artinya guru dapat menyesuaikan 

dirinya dengan perkembangan siswanya; guru dapat melakukan perubahan terhadap anak didik. 

Kadangkala guru menyenangi pekerjaan yang lebih kompleks dan menantang; hal ini dapat 

menghasilkan absensi yang rendah.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh langsung positif 

terhadap komitmen. Hal ini berarti bahwa semakin sesuai karakteristik pekerjaan, maka semakin tinggi 

komitmen. Terwujudnya komitmen merupakan harapan setiap guru maupun organisasi agar tetap eksis 

dalam kelangsungan organisasi. Guru memperoleh tugas sesuai karakteristik mereka akan tercipta rasa 

senang dalam bekerja, sehingga dapat bekerja dengan baik karena secara fisik dan psikisnya dapat 

terakomodir dalam membangun komitmen.  

Karakteristik pekerjaan seperti: ragam keterampilan, identitas tugas, pentingnya tugas, 

otonomi, dan umpan balik sangat diperlukan bagi seseorang baik sebagai motivasi, meningkatkan 

kinerja maupun kepuasan kerja yang akhirnya dapat menciptakan komitmen. Variasi keterampilan yang 

berbeda yang dapat mengurangi kebosanan dalam menjalankan tugas sebagai guru dapat menunjang 

kepuasan dan komitmenpun tercipta untuk tetap bekerja pada organisasi yang bersangkutan. 

Sementara dimensi lainnya yang penting bagi komitmen adalah signifikansi tugas. Hal ini akan 

memberikan dorongan bagi guru untuk bekerja lebih giat apabila tugas-tugas yang dikerjakan dirasakan 

memberikan manfaat bagi orang lain atau organaisasi. Signifikansi tugas mengacu pada kadar dampak 

pekerjaan terhadap orang lain atau organisasi; misalnya pada saat melakukan langkah pokok dalam 

proses kerja. Sementara identitas tugas pekerjaan membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh; untuk 

itu diharapkan dapat teridentifikasi secara rinci tentang bagian-bagian terkecil agar diketahui dan 

diselesaikan secara baik dan benar. Dimensi variasi keahlian, signifikansi tugas, dan identitas tugas  

secara bersama-sama menciptakan kerja yang bermakna. Artinya jika ketiga karakteristik pekerjaan itu 

ada pada suatu pekerjaan, maka dapat diramal bahwa pemangku pekerjaan itu akan memandang 

pekerjaan itu penting, berharga, dan ada gunanya untuk dikerjakan.  

Atribut otonomi misalnya, merupakan atribut yang dapat berpengaruh terhadap semangat guru 

dalam bekerja. Pada dasarnya setiap orang menginginkan kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dan kurang menginginkan aturan-aturan baku yang dapat mengganggu kreativitasnya. Dimensi ini 

merupakan hal yang mendasar untuk menimbulkan rasa tanggung jawab dalam diri guru; oleh 

karenanya akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaannya dengan  sebaik-baiknya. 

Demikian pula umpan balik mengenai informasi yang diterima guru mengenai efektivitas dan kualitas 
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pekerjaan mereka; hal ini dapat berfungsi sebagai instruksi yaitu berfunsgi ketika menjelaskan peran 

atau mengajarkan perilaku baru, sementara fungsi motivasi ketika berfungsi sebagai imbalan atau 

menjanjikan imbalan yang akan diberikan organisasi.  

Dalam hasil penelitian-penelitian sebelumnya mempertegas signifikansi karakteristik pekerjaan 

dalam kaitannya dengan komitmen. Temuan hasil penelitian ini didukung hasil temuan penelitian 

Sudjana  menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara karakteristik pekerjaan dengan 

komitmen karyawan pada organisasi; artinya makin tinggi taraf karakteristik pekerjaan, makin tinggi 

komitmen karyawan pada organisasi. Di samping itu, hasil penelitian Chang dan Lee menunjukkan 

bahwa karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap komitmen 

organisasional.  
 

2. Pengaruh Langsung Kompensasi terhadap Komitmen 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tinggi rendahnya komitmen di antaranya 

dipengaruhi oleh baik buruknya sistem kompensasi yang diimplementasikan bagi para guru untuk 

memenuhi harapan-harapannya; oleh karenanya kondisi itu akan memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi peningkatan komitmen; dengan demikian komitmen akan dapat tercipta. Hal ini dapat 

dipahami mengingat motif utama orang bekerja adalah memperoleh imbalan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Imbalan yang diterima guru dalam bentuk gaji, tunjangan, 

insentif, dan lain-lain; maka segala kebutuhan diri dan keluarganya diharapkan dapat terpenuhi. Setelah 

kebutuhan pokok terpenuhi, tentunya seseorang akan beranjak pada kebutuhan yang lebih tinggi sampai 

aktualisasi diri. Berdasarkan besarnya kompensasi yang diterima mencerminkan status, pengakuan, dan 

tingkat pemenuhan kebutuhan; artinya bila kompensasi yang diterimanya semakin besar berarti 

jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik; demikian pula dalam memenuhi kebutuhan yang 

dinikmatinya semakin baik pula (Hasibuan).  

Dalam menjalankan tugas sebagai guru, terjadinya komitmen merupakan hal yang sangat 

diharapkan oleh setiap guru maupun organisasi yang bersangkutan. Komitmen sudah menjadi 

kebutuhan bagi setiap guru untuk dapat memenuhi kelangsungan hidup diri dan keluarganya, bahkan 

siapa saja yang melakukan kegiatan komitmen menjadi idaman agar dapat menjalankan tugas dengan 

senang hati. Guru yang kurang komit biasanya cenderung melakukan tindakan-tindakan negatif yang 

berakibat merugikan organisasi, seperti malas bekerja, sering absen, terlambat datang, pindah kerja 

maupun tidak taat terhadap aturan organisasi yang akhirnya hasil kerja di bawah standar. 

Dalam mencapai komitmen tentunya beberapa faktor yang diharapkan antara lain terkait 

dengan kondisi kerja, rekan kerja, pengawasan, komunikasi, promosi, maupun kompensasi. Bila faktor-

faktor tersebut dipersepsikan tidak sesuai dengan harapan guru, maka guru akan muncul kurang komit. 

Guru yang komit dalam bekerja cenderung rajin bekerja, tertib terhadap aturan; selain itu komitmen 

dapat mendorong guru untuk tetap loyal dan tidak memiliki keinginan untuk berpindah kerja mengingat 

yang diharapkan telah terpenuhi. Sikap seperti ini merupakan cermin bahwa guru mengharapkan 

keberpihakan yang dapat memenuhi harapan hidup diri dan keluarga guru maupun organisasi.   

Hasil penelitian sebelumnya mendukung temuan hasil penelitian ini di antaranya yang 

dilakukan oleh Siregar menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh langsung terhadap komitmen 

organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa variasi perubahan pada variabel komitmen organisasi 

disebabkan oleh kompensasi, sehingga perubahan kompensasi akan menyebabkan peningkatan 

komitmen organisasi. Selain itu didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Daniel dan Caryl   

menunjukkan bahwa kombinasi imbalan, nilai-nilai biaya, dan ukuran investasi merupakan prediktor 

terbaik bagi komitmen kerja.  
 

3. Pengaruh Langsung Kepuasan Kerja terhadap Komitmen 

Temuan ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja merupakan salah satu variabel yang dapat 

digunakan sebagai prediktor komitmen organisasi guru. Hal ini berarti menurunnya kepuasan kerja guru 

dapat dipastikan secara signifikan berimplikasi terhadap menurunnya komitmen.  

Dalam menjalankan tugas sebagai guru, terjadinya kepuasan kerja merupakan hal yang sangat 

diharapkan oleh setiap guru. Kepuasan kerja sudah menjadi kebutuhan bagi setiap guru, bahkan siapa 

saja yang melakukan kegiatan; kepuasan kerja menjadi idaman agar dapat menjalankan tugas dengan 

senang hati. Guru yang kurang puas biasanya cenderung melakukan tindakan-tindakan negatif yang 

berakibat merugikan organisasi, seperti malas bekerja, sering absen, terlambat datang, pindah kerja 

maupun tidak taat terhadap aturan organisasi yang akhirnya hasil kerja di bawah standar. 
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Dalam mencapai kepuasan kerja tentunya beberapa faktor yang diharapkan antara lain terkait 

dengan kondisi kerja, rekan kerja, pengawasan, komunikasi, promosi, maupun kompensasi. Bila faktor-

faktor tersebut dipersepsikan tidak sesuai dengan harapan guru, maka ketidakpuasan kerja akan muncul. 

Guru yang puas dalam bekerja cenderung rajin bekerja, tertib terhadap aturan; selain itu kepuasan kerja 

dapat mendorong guru untuk tetap loyal dan tidak memiliki keinginan untuk berpindah kerja mengingat 

yang diharapkan telah terpenuhi. Sikap seperti ini merupakan cermin bahwa guru memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi sekolah.  

Apabila peran guru telah menyatakan komitmennya maka dapat dipastikan bahwa sekolah akan 

mampu meningkatkan kepuasan kerja guru, meningkatkan kinerja dan menekan tingkat perputaran guru 

yang pada akhirnya mampu memfasilitasi proses interaksi yang ada. Lebih lanjut, Belcher menyatakan 

bahwa: to obtain a commitment from all employees, shall be the principal purpose of the organization, 

among others, by involving all employees and increase the sense of organization. Dari rasa memiliki 

inilah yang akan mampu menggerakkan pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

pelanggan tanpa harus diperintah terlebih dahulu dalam menjalankan tugasnya.  

Dalam penelitian terdahulu memperkuat temuan ini bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

komitmen; beberapa di antaranya yaitu  hasil penelitian Salak menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh langsung positif terhadap komitmen pegawai. Dampak yang terjadi jika pegawai 

merasakan kepuasan akan lebih komit dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga Soekotjo dalam 

temuan penelitiannya bahwa kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap komitmen organisasi. 

Demikian pula hasil penelitian Siregar dalam temuan penelitiannya menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh langsung terhadap komitmen organisasi.  
 

4. Pengaruh Langsung Karakteristik Pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja 

Temuan ini dapat dipahami karena suatu pekerjaan pada dasarnya memiliki ciri-ciri khusus yang 

berbeda antar jenis pekerjaan. Ciri-ciri pekerjaan atau disebut pula karakteristik pekerjaan merupakan 

faktor penting yang menentukan perilaku guru dalam bekerja. Faktor-faktor yang terdapat dalam 

karakteristik pekerjaan antara lain: variasi keterampilan (skill variety), identitas tugas (task identity), 

signifikansi tugas (task significance), otonomi (autonomy), dan umpan balik (feedback). Dalam dimensi 

variasi keterampilan memungkinkan guru untuk melaksanakan bidang tugas yang berbeda dan 

seringkali mengharuskan adanya keterampilan yang berbeda pula. Pekerjaan yang beragam dipandang 

guru lebih  menantang karena mencakup beberapa jenis keterampilan. Keragaman juga menimbulkan 

parasaan kompeten bagi guru karena dapat melakukan jenis pekerjaan yang berlainan dengan cara 

berbeda. 

Sementara dimensi lainnya yang penting bagi kepuasan kerja guru adalah signifikansi tugas. Hal 

ini akan memberikan dorongan bagi guru untuk bekerja lebih giat apabila tugas-tugas yang dikerjakan 

dirasakan memberikan manfaat bagi orang lain atau organaisasi. Signifikansi tugas mengacu pada kadar 

dampak pekerjaan terhadap orang lain atau organisasi; misalnya pada saat melakukan langkah pokok 

dalam proses kerja. Bagi guru bisa lebih percaya diri dapat melakukan sesuatu yang penting bagi 

organisasi; perasaan seperti ini akan mampu menimbulkan rasa puas dalam diri guru itu sendiri. 

Sementara identitas tugas pekerjaan membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh; untuk itu 

diharapkan dapat teridentifikasi secara rinci tentang bagian-bagian terkecil agar diketahui dan 

diselesaikan secara baik dan benar. Dimensi variasi keahlian, signifikansi tugas, dan identitas tugas  

secara bersama-sama menciptakan kerja yang bermakna. Artinya jika ketiga karakteristik pekerjaan itu 

ada pada suatu pekerjaan, maka dapat diramal bahwa pemangku pekerjaan itu akan memandang 

pekerjaan itu penting, berharga, dan ada gunanya untuk dikerjakan.  

Demikian juga pekerjaan yang memiliki otonomi akan memberikan kepada pemangku pekerjaan 

itu suatu perasaan tanggung jawab pribadi untuk hasil-hasilnya dan jika suatu pekerjaan memberikan 

umpan balik maka guru akan mengetahui seberapa efektif ia bekerja. Jika keadaan psikologis guru 

seperti makna yang dialami dari pekerjaan, tanggung jawab yang dialami untuk hasil kerja, dan 

pengetahuan hasil aktual dari kegiatan kerja yang ada dalam melakukan pekerjaan maka motivasi, 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan akan dapat ditingkatkan dan bahkan low absenteeisn dan turnover. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh langsung positif terhadap 

kepuasan kerja. Hal ini berarti bahwa semakin sesuai karakteristik pekerjaan, maka semakin tinggi 

kepuasan kerja guru. Terwujudnya kepuasan kerja merupakan harapan setiap guru. Guru memperoleh 
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tugas sesuai karakteristik mereka akan tercipta rasa senang dalam bekerja, sehingga dapat bekerja 

dengan baik karena secara fisik dan psikisnya dapat terakomodir.  

Dalam kepuasan kerja guru cukup banyak memberikan implikasi terhadap sikap dan 

prilakunya. Mereka yang tidak puas cenderung akan melakukan tindakan-tindakan negatif yang dapat 

merugikan organisasi sekolah seperti: malas bekerja, sering absen, pindah bekerja, tidak taat terhadap 

aturan organisasi, serta ada kecenderungan bekerja di bawah standar yang ditentukan. Hal tersebut 

terjadi disebabkan harapan mereka tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang ditanganinya, 

kenyataan yang diterimanya berupa pembayaran, dan lain sebagainya.  

Guru yang puas dalam menjalankan tugasnya akan cenderung bekerja rajin, disiplin dalam 

menjalankan tugas, serta tertib terhadap aturan organisasi sekolah. Di samping itu, kepuasan kerja akan 

mendorong guru untuk tetap loyal dan tidak memiliki keinginan pindah bekerja kendatipun di tempat 

lain memberikan kompensasi yang lebih tinggi. Sikap guru seperti ini merupakan cermin bahwa guru 

harus memiliki karakteristik yang sesuai seperti: ragam keterampilan, identitas tugas, pentingnya tugas, 

otonomi, dan umpan balik memerlukan keterampilan berbeda yang dapat mengurangi kebosanan.  

Dalam hasil penelitian-penelitian sebelumnya mempertegas signifikansi karakteristik pekerjaan 

dalam kaitannya dengan kepuasan kerja. Temuan hasil penelitian Zunaidah mendukung hasil penelitian 

ini yang menyimpulkan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja pegawai. Hal ini juga sama seperti temuan hasil penelitian Bangun bahwa karakteristik 

pekerjaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.   
 

5. Pengaruh Langsung Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepuasan kerja di antaranya 

dipengaruhi oleh baik buruknya sistem kompensasi yang berlaku dalam organisasi. Jika sistem 

kompensasi yang diimplementasikan bagi para guru mampu memenuhi harapan-harapannya, maka 

kondisi itu akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kepuasan kerja guru. Hal ini 

dapat dipahami mengingat motif utama orang bekerja adalah memperoleh imbalan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Imbalan yang diterima guru dalam bentuk gaji, tunjangan, 

insentif, dan lain-lain; maka segala kebutuhan diri dan keluarganya diharapkan dapat terpenuhi. Setelah 

kebutuhan pokok terpenuhi, tentunya seseorang akan beranjak pada kebutuhan yang lebih tinggi sampai 

aktualisasi diri.  

Kompensasi yang diberikan baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan 

lainnya, jika dirasakan mencukupi oleh guru akan mendatangkan perasaan puas. Hal ini terjadi jika 

yang didapatkan guru dari kompensasi sesuai atau melebihi harapannya. Kompensasi dalam bentuk 

gaji, tunjangan, intensif merupakan faktor yang seringkali dihubungkan dengan tingkat kepuasan 

seseorang dalam bekerja. Bagi seseorang yang bekerja dengan gaji tinggi, intensif yang memadai dan 

penghasilan tambahan yang cukup; mengindikasikan kepuasan kerja lebih tinggi jika dibandingkan 

seorang guru yang memiliki gaji rendah, minim intensifnya dan tidak adanya penghasilan tambahan.  

Dalam hasil penelitian-penelitian sebelumnya mempertegas signifikansi kompensasi dalam 

kaitannya dengan kepuasan kerja. Beberapa temuan hasil penelitian di antaranya oleh Siregar 

menunjukkan kompensasi berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja pegawai.  Di samping itu 

temuan hasil penelitian Nulhakim menunjukkan bahwa kompensasi mempunyai pengaruh langsung 

terhadap kepuasan kerja dosen sebesar 7,81%. Bahkan hasil penelitian Zunaidah menyimpulkan bahwa 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja  pegawai sebesar 9,32%. Ketiga  

peneliti tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja sama-

sama berperan dalam besaran pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh langsung positif karakteristik pekerjaan terhadap komitmen; artinya dengan 

peningkatan kesesuaian karakteristik pekerjaan akan mengakibatkan peningkatan komitmen. 

2. Terdapat pengaruh langsung positif kompensasi terhadap komitmen; artinya dengan peningkatan 

kelayakan kompensasi akan mengakibatkan peningkatkan komitmen. 

3. Terdapat pengaruh langsung positif kepuasan kerja terhadap komitmen; artinya dengan peningkatan 

kepuasan kerja akan mengakibatkan peningkatkan komitmen. 
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4. Terdapat pengaruh langsung positif karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja guru; artinya 

dengan peningkatan kesesuaian karakteristik pekerjaan akan mengakibatkan peningkatkan 

kepuasan kerja guru. 

5. Terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap kepuasan kerja guru; artinya dengan peningkatan 

kelayakan kompensasi akan mengakibatkan peningkatkan kepuasan kerja guru. 
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