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SARI 

Hidayatun. 2007. Pengaruh Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah, dan 
Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Tesis Program Studi 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Prof.Dr. Rusdarti, M.Si., Dr. Haryono, M.Psi 

 
Kata kunci: keterampilan manajerial kepala sekolah, budaya organisasi, kepuasan 

kerja 
 

Kepuasan kerja guru merupakan faktor yang menentukan kinerja. 
Kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya manajemen, 
pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, motivasi, budaya organisasi, supervisi, 
kompensasi, pengakuan, peluang untuk tumbuh, keamanan kerja, kondisi kerja 
dan banyak lagi faktor lainnya.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterampilan 
manajerial kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja guru MI 
se-Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang, baik secara terpisah maupun 
bersama-sama.  

Populasi penelitian ini adalah guru MI se-Kecamatan Ungaran Kabupaten 
Semarang yang berjumlah 100 orang, dengan sample sebanyak 80 orang guru. 
Penetapan besarnya sampel dengan tabel Krejcie dan teknik proportional random 
sampling.  

Secara deskriptif persentase hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keterampilan managerial kepala sekolah adalah baik dengan angka 42,4%. Budaya  
organisasi dalam kategori cukup baik dengan presentase 43,75%. Sedangkan 
kepuasan kerja guru adalah baik  mencapai 46,25 %. 

Hasil analisis menunjukkan keterampilan manajerial  kepala sekolah 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru, dengan kontribusi 17,05. Budaya 
organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru, dengan kontribusi 17,55%. 
Secara bersama-sama keterampilan manajerial kepala sekolah dan budaya 
organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru sebesar 73,1%.  

Saran yang diajukan : (1) Untuk meningkatkan kepuasan kerja guru perlu 
ditingkatkan keterampilan manajerial kepala sekolah utamanya keterampilan 
teknis yang mencakup upaya membimbing guru dalam proses pembelajaran, serta 
dalam melaksanakan administrasi sekolah/ kelas. (2) Untuk meningkatkan 
kepuasan kerja guru perlu diperhatikan kesesuaian guru dengan bidang yang 
diajarkannya. Guru perlu diberi kesadaran untuk lebih mencintai pekerjaan 
sebagai guru.  
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ABSTRACT 

 

Hidayatun. 2007. The Influence of Schools Principal’s Managrial Skill and 
Organizational Cultures towards Teacher’s Working Satisfaction of 
Madrasah Ibtidaiyah  Teachers Ungaran  Sub District Region, Semarang 
Regency. Thesis. Educational Management. Postgraduate Studies of 
Semarang State University. Advisors: I. Prof.Dr. Rusdarti, M.Si., II. Dr. 
Haryono, M.Psi 

  
 
Keywords: School Principal’s Managrial Skill, Organizational Culture,  Work 

Satisfaction 
 

Teacher’s working satisfaction is one important  factor in determining 
teacher’s working performance. Working satisfaction is influenced by variant of 
factors, such as management, work it self, co-workers, motivation, organizational 
culture and many other factors.  

This research is aimed to find out the influence of schools principals’s 
manajerial skill and organizational culture toward the working satisfaction of  
Madrasah Ibtidaiyah teachers at Ungaran Sub District, Semarang Regency in both 
variables either separate or mutual. 

The population of this research are MI teachers in Ungaran Sub District 
Semarang Regency  with the total population 100 ( one hundred ) persons, with 80 
teachers as samples. In determining of the samples based on Krejcie’s table and 
proportional random sampling technique. Data is collected through direct 
questionaires filled by the teachers, and is analysed statistically using double 
regresion technique employing SPSS version 11.5 for program for Windows 
2000. 

Descriptively the percentage of the research finding shows that schools 
principal’s manajerial skills are good, in presentage 42,4 %, organizational 
cultures shows good result too with the presentage 43,75%. Teacher’s working 
satisfaction also shows good result with presentage of 46,25%. 

The result of analysis shows schools principal’s managerial skills 
influence teacher’s working satisfaction, with contribution 17,05%. 
Organizational culture influence teacher’s working satisfaction with the 
constribution 17,55%. Both variables schools principal’s manajerial skills and 
organizational culture influence teacher’s working satisfaction 73,1%.      .  

Suggestion for further studies are : (1) schools principals should improve 
his/her manajerial skills especially technical skills including helping teachers in 
the learning process, during classroom,  and school administrations. (2) In 
improving teachers working satisfaction, schools principal’s should aware of 
appropriatness to the subject they teach. Hope fully, it will give teachers self 
awarness to love their teaching works more.  
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1  Latar Belakang  

Sumber daya manusia adalah elemen penting dalam setiap organisasi. 

Keberadaan sumber daya manusia handal sangat diharapkan untuk melaksanakan 

aktifitas organisasi. Sekolah sebagai suatu organisasi pendidikan tidak terlepas 

dari keadaan di atas. Munculnya berbagai permasalahan berhubungan dengan 

output pendidikan saat ini banyak sekali dihubungkan dengan kualitas 

sumberdaya pendidikan kita yang kurang memadai. Menyangkut sumber daya 

manusia di sekolah guru dan kepala sekolah adalah personil utama di sekolah 

sebagai ujung tombak pencapaian tujuan pendidikan di sekolah selain sumber lain 

seperti tenaga administrasi. Sumber daya manusia pendidikan tersebut harus 

dikelola dengan benar agar tujuan bisa tercapai. Salah satu upaya yang harus 

dilakukan adalah membuat para guru merasa puas dengan pekerjaan yang 

dilakukannya.  

Menurut Robbin kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seseorang 

terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja berhubungan erat dengan nilai yang 

melekat pada seseorang atas pekerjaannya. Pekerjaan seseorang bukanlah sekedar 

suatu rutinitas tetapi merupakan sesuatu yang mempunyai nilai yang akan 

menimbulkan motivasi bagi seorang untuk lebih produktif. Robbin mengatakan 

beberapa variabel yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Faktor-faktor  tersebut 

adalah pekerjaan yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi 

kerja yang mendukung, dan rekan kerja yang mendukung     ( Robin: 1995: 149 ). 
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Lebih lanjut Robert Kreitner menyatakan bahwa para manager dapat 

mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel ketertarikan yang berimplikasi 

luas terhadap kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

beberapa variabel yang berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja 

diantaranya (1) motivasi berhubungan secara signifikan dengan kepuasan kerja. 

Oleh karena itu para manager diharapkan mempertimbangkan bagaimana perilaku 

mereka mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Para manajer dapat secara 

potensial meningkatkan motivasi karyawan melalui berbagai usaha untuk 

meningkatkan kepuasan kerja.(2) Keterlibatan seseorang dalam pekerjaan . Para 

manajer terdorong untuk memperkuat lingkungan kerja yang memuaskan dengan 

tujuan untuk mendorong keterlibatan karyawan dalam pekerjaannya.(3) Perilaku 

sebagai anggota organisasi yang baik. Lebih lanjut penelitian membuktikan bahwa 

perilaku sebagai anggota organisasi yang baik lebih ditentukan oleh 

kepemimpinan dan karakteristik lingkungan kerja dari pada kepribadian 

karyawan. (4) Komitmen organisasi. Penelitian menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan dan kuat antara komitmen organisasi dengan kepuasan 

kerja. Selanjutnya komitmen yang tinggi akan berimplikasi terhadap 

produktivitas. Studi selanjutnya menyebutkan bahwa kepuasan kerja 

menyebabkan berkorelasi negatif dengan ketidakhadiran, berhentinya karyawan, 

dan stress ( Robert Kreitner 2003:273 ) 

Dari uraian di atas apabila ditarik pada lingkungan sekolah upaya-upaya 

yang dilakukan manajer sekolah dalam hal ini kepala sekolah dalam 

meningkatkan kepuasan kerja guru sangat ditentukan oleh keterampilan 
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manajerial kepala sekolah dalam memotivasi, mendorong mereka untuk terlibat 

dalam semua pekerjaan di sekolah, mendorong terciptanya perilaku organisasi 

yang baik, membangun komitmen bersama  yang selanjutnya akan meningkatkan 

kepuasan kerja para tenaga pendidikan baik guru maupun tenaga edukatif lainnya. 

Sebagai seorang manajer di sekolah kepala sekolah harus memiliki kepedulian 

terhadap nilai kepuasan kerja tersebut. Alasan mengapa kepuasan kerja harus 

diusahakan adalah  ada bukti yang kuat bahwa (1) Guru  yang tidak puas sering 

melewatkan kerja dan lebih besar mengundurkan diri (2) Guru yang puas 

mempunyai kesehatan yang lebih baik dan usia yang lebih panjang (3) Kepuasan 

terhadap pekerjaan akan dibawa karyawan sampai di luar pekerjaan. Dari uraian 

tersebut jelas bahwa guru yang puas terhadap pekerjaannya akan bersikap positip 

utamanya terhadap anak didiknya, dirinya sendiri, teman sekerjanya dan 

lingkungannya. 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah lingkungan 

yang kondusif, perilaku anggota organisasi dan komitmen. Lingkungan yang 

kondusif tersebut dapat diciptakan apabila anggota organisasi mempunyai 

pemahaman yang sama tentang visi, misi dan tujuan organisasi. Anggota 

organisasi harus mempunyai  sikap yang sama dalam memahami pekerjaanya. 

Sikap yang diyakini sebagai pedoman tingkah laku dalam organisasi inilah yang 

biasa disebut budaya organisasi. Kepala sekolah, guru, dan karyawan adalah 

anggota organisasi internal sekolah yang harus lebih dahulu memegang nilai yang 

sama sehingga komitmen antar anggota organisasi dapat terbentuk. Dengan 

internal yang kondusif maka lingkungan eksternal akan mengikuti. Dengan 
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lingkungan yang demikian seseorang akan merasa puas karena diperlakukan 

dengan adil dan bermartabat. Komitmen tersebut akan menimbulkan kerjasama 

yang kondusif dan harmonis antar anggota organisasi karena batasan-batasan nilai 

yang jelas diantara mereka. 

Permasalahan kepuasan kerja menjadi isu hangat di lingkungan madrasah 

ibtidaiyah pada umumnya dan Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran 

khususnya. Madrasah Ibtidaiyah adalah sekolah setingkat sekolah dasar yang 

berbasis agama Islam. Seluruh madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Ungaran 

berstatus swasta dan dikelola oleh masyarakat setempat. Dari 15 Madrasah 

terdapat 100 orang guru dengan 90 guru berstatus wiyata bakti ( PPA Ungaran: 

2006 ). Akhir –akhir ini muncul masalah-masalah guru diantaranya adalah angka 

guru yang memutuskan berhenti untuk bekerja sebagai guru dan memilih 

pekerjaan yang lain sebanyak 9%. Guru yang tidak berkonsentrasi pada pekerjaan 

keguruannya dan memilih bekerja sambilan selain menjadi guru sebesar 60%. 

Stres guru ditandai dengan sikap gelisah akan kelangsungan nasib mereka yang 

diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa dalam skala besar ( se- Kabupaten) sehingga 

mengurangi konsentrasi dan kreativitas mereka dalam mengelola pembelajaran. 

Angka kemangkiran berkisar 1,2%. Rasa bangga sebagai guru Madrasah 

Ibtidaiyah kurang  (PPA Ungaran : 2006). Berdasarkan teori tentang kepuasan 

kerja data-data di atas menunjukkan ciri-ciri ketidakpuasan guru terhadap 

pekerjaannya. 

Setelah diadakan survei awal di lapangan untuk mengetahui penyebab 

timbulnya masalah –masalah di atas ditemukan beberapa faktor diantaranya (1) 
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Gaji guru. Sebagian besar guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Ungaran 

merasa gaji yang mereka terima belum mencukupi. Upaya meningkatkan gaji guru 

Madrasah Ibtidaiyah utamanya guru wiyata bakti telah banyak dilakukan. Melalui 

dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )  dan Bantuan Insentif dari pemerintah 

daerah serta Bantuan Khusus Guru ( BKG ) dari Departemen Agama yang apabila 

diakumulasikan sudah memenuhi angka upah minimum regeonal Kabupaten 

Semarang, akan tetapi jumlah tersebut ternyata belum mampu mendongkrak 

angka guru untuk kerasan menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah umumnya dan 

Madrasah Ibtidaiyah di Ungaran khususnya. Hal tersebut menjadi tanda tanya 

seberapa besar gaji berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru Madrasah 

Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran. (2) Pengakuan. Madrasah Ibtidaiyah memang 

bukan sekolah yang dikenal oleh  masyarakat luas, akan tetapi madrasah 

ibtidaiyah adalah sekolah yang mempunyai pangsa pasar yang eksklusif di 

lingkungannya. Hal tersebut terbukti dengan jumlah siswa yang stabil 

dibandingkan sekolah dasar di lingkungannya. Bahkan beberapa madrasah 

ibtidaiyah mempunyai jumlah murid yang relatif lebih besar dibandingkan sekolah 

tingkat dasar di lingkungannya. Ini merupakan bukti adanya pengakuan 

masyarakat akan keberadaan madrasah. Menjadi pertanyaan mengapa guru 

madrasah belum bisa merasa bangga akan institusinya. (3) Keterampilan 

Manajerial Kepala Madrasah. Kepala Madrasah  Ibtidaiyah di kecamatan Ungaran 

dari 15 madrasah 8 orang berstatus pegawai negeri yang diperbantukan dimana 5 

diantaranya menjelang usia pensiun sedangkan 7 lainnya berstatus kepala 

madrasah yang diangkat oleh yayasan. Keterampilan manajerial yang dimiliki 
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oleh masing-masing kepala madrasah beragam sebagian sudah memiliki 

keterampilan manajerial yang cukup sebagian lagi belum. Ada 6 sekolah dengan 

kepala sekolah yang memiliki keterampilan manajerial yang mencukupi ditandai 

dengan penyusunan rencana kerja, keterlibatan kepala sekolah dalam berbagai 

kegiatan sekolah, dilakukannya supervisi yang terencana, melanjutkan studi,  akan 

tetapi pada enam sekolah tersebut guru juga belum bisa menikmati pekerjaannya 

ditandai angka ijin meninggalkan sekolah, datang terlambat, bahkan keluar dari 

pekerjaan guru. (4) Tanggungjawab Guru. Guru madrasah ibtidaiyah kecamatan 

Ungaran 50% adalah lulusan sarjana agama dengan sebagaian berlatar jurusan 

pendidikan dan sebagian yang lain tidak, 30% lulusan diploma dua keguruan 

agama, dan 20% lainnya dari sarjana umum dan diploma dua guru kelas. Dari data 

tersebut 90% guru mengajar sebagai guru kelas dan 10% lainnya telah mengajar 

sesuai latar belakang pendidikannya. (5) Hubungan antar departemen pembina 

madrasah dan yayasan. Saat ini madrasah ibtidaiyah dibina oleh tiga instansi. 

Departemen Agama, Departemen Pendidikan Kabupaten, dan yayasan. Hubungan 

antara ketiganya sering kurang harmonis karena merasa memiliki wewenang yang 

sama dalam beberapa kebijakan. Hal ini banyak membingungkan pengelola 

sekolah terutama guru. Contohnya adalah seringnya terjadi ketidakcocokan data 

kepegawaian diantara ketiganya sehingga sering menimbulkan masalah-masalah 

yang berhubungan dengan kesejahteraan, kepangkatan, dan kesempatan untuk 

berkembang. (6) Supervisi oleh pengawas dan kepala madrasah. Sebagian besar 

guru mengatakan bahwa supervisi oleh pengawas dan kepala madrasah belum 

efektif (7) Hubungan antara guru dengan guru di madrasah. Sebagian besar 
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sumber informasi menyatakan hubungan antar guru di sekolah kondusif, terbukti 

jarang sekali terdapat kasus konflik besar antar guru yang harus ditangani sampai 

ke tingkat kecamatan. (8) Hubungan antara sekolah dengan  yayasan. Sebagian 

besar sekolah mempunyai hubungan yang harmonis dengan yayasannya, sebagian 

kecil tidak harmonis. (9) Kondisi Kerja. Hampir 13 Madrasah Ibtidaiyah 

Kecamatan Ungaran atau sekitar 86% berada di daerah pedesaan bahkan beberapa 

madrasah di daerah IDT yang tidak mudah dijangkau transportasi umum 

sedangkan sisanya mudah dijangkau, akan tetapi sebagian besar guru berasal dari 

daerah di sekitar madrasah. (10) Peluang untuk tumbuh. Walaupun guru-guru 

berada di daerah pedesaan akan tetapi dengan adanya program beasiswa 

melanjutkan sampai ke tingkat sarjana pendidikan yang difasilitasi oleh 

Departemen Agama banyak guru di Kecamatan Ungaran yang mempunyai 

kesempatan menyelesaikan sekolah sampai tingkat sarjana bahkan akhir-akhir ini 

dengan persyaratan tertentu guru bisa mendapatkan beasiswa melanjutkan ke 

tingkat Pasca Sarjana. (11) Keamanan Kerja. Guru madrasah adalah figur yang 

dihormati di lingkungannya. Sebagian besar guru madrasah adalah tokoh 

masyarakat di lingkungannya. Keamanan dirinya sebagai guru dan anggota 

masyarakat tidak menimbulkan permasalahan yang berarti.  

Dari beberapa temuan awal di lapangan tersebut maka variabel yang 

berpengaruh terhadap kepuasan dan ketidakpuasan guru digolongkan dalam dua 

kelompok besar yaitu keterampilan manajerial kepala sekolah dan budaya 

organisasi.  
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1.2    Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi kaitan 

masalah sebagai berikut : 

1. Gaji guru Madrasah Ibtidaiyah kecamatan Ungaran sebagian besar sudah 

memenuhi standar upah minimum regeonal kabupaten akan tetapi angka guru 

bekerja sambilan masih besar. 

2.  Pengakuan masyarakat secara luas terhadap Madrasah Ibtidaiyah masih 

kurang tetapi pengakuan masyarakat dilingkungan madrasah sangat kuat. 

Kondisi ini belum mampu membuat guru kerasan di sekolah. 

3. Keterampilan manajerial yang dimiliki oleh masing-masing kepala madrasah 

beragam sebagian sudah memiliki keterampilan manajerial yang cukup 

sebagian lagi belum.  

4. Sebagian besar guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya 

5. Hubungan antar Departemen Pembina Madrasah dan yayasan kurang 

harmonis 

6. Supervisi oleh pengawas dan kepala madrasah belum efektif  

7. Hubungan antara guru dengan guru di madrasah kondusif, terbukti jarang 

sekali terdapat kasus konflik besar antar guru yang harus ditangani sampai ke 

tingkat kecamatan 

8. Hubungan antara sekolah dengan  yayasan sebagian besar harmonis dan 

sebagian kecil tidak harmonis  



9 

 

9. Letak madrasah sebagian besar  berada di daerah pedesaan bahkan beberapa 

madrasah di daerah IDT yang tidak mudah dijangkau transportasi umum 

sedangkan sisanya mudah dijangkau, akan tetapi sebagian besar guru berasal 

dari daerah di sekitar madrasah 

10. Guru-guru mempunyai peluang untuk tumbuh melalui program beasiswa 

melanjutkan sampai ke tingkat sarjana pendidikan bahkan  sampai  tingkat 

Pasca Sarjana. 

11. Keamanan kerja guru madrasah didukung sepenuhnya oleh lingkungannya 

akan tetapi angka guru keluar dari pekerjaannya masih cukup tinggi. 

1.3   Pembatasan Masalah 

Kepuasan kerja guru dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya 

manajemen, pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, motivasi, budaya organisasi, 

supervisi, kompensasi, pengakuan, peluang untuk tumbuh, keamanan kerja, 

kondisi kerja dan banyak lagi faktor lainnya.   

Dalam penelitian ini variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

dibatasi pada dua variabel yaitu variabel keterampilan manajerial kepala sekolah 

dan budaya organisasi.  

1.4.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.   Bagaimana keterampilan manajerial kepala sekolah, budaya organisasi dan 

kepuasan kerja pada Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran? 
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2. Bagaimana pengaruh keterampilan manajerial kepala sekolah terhadap 

kepuasan kerja guru pada Madrasah  Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran?  

3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja guru pada 

Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran? 

4. Bagaimana pengaruh secara bersama keterampilan manajerial kepala sekolah 

dan budaya organisasi sekolah terhadap kepuasan kerja guru pada Madrasah 

Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran? 

1.5   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:                                                                                              

1. Mendiskripsikan keterampilan manajerial, budaya organisasi dan kepuasan 

kerja pada Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran  

2. Menganalisis pengaruh keterampilan manajerial kepala sekolah terhadap 

kepuasan kerja guru pada Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran 

3. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja guru pada 

Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran 

4. Menganalisis pengaruh secara bersama antara ketrampilan manajerial kepala 

sekolah dan budaya organisasi sekolah terhadap kepuasan kerja guru pada 

Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran. 

1.6   Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut 

: 
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a. Manfaat Teoritis 

1.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan 

khususnya bidang manajemen pendidikan. 

2.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

peneliti berikutnya. 

3.  Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnnya manajemen pendidikan.  

b. Manfaat Praktis 

1. Masukan Pengawas  dalam memberikan pembinaan kepala sekolah tentang 

pentingnya ketrampilan manajerial kepala sekolah dan budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja guru. 

2. Masukan kepala sekolah tentang pentingnya menciptakan budaya organisasi di 

sekolah sebagai salah satu faktor penentu kepuasan kerja guru 

3. Masukan kepala seksi pendidikan madrasah pada Departemen Agama 

Kabupaten Semarang tentang pentingnya kepuasan kerja bagi guru. 

4.  Bagi  pemegang dan pengambil kebijakan dalam rangka memberikan 

pembinaan kepala sekolah perlunya peningkatan ketrampilan manajerial 

kepala sekolah dalam rangka peningkatan kepuasan kerja guru. 

5. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi rujukan dan bahan pemikiran. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kerangka Teoritis 

2.1.1  Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja merupakan perasaan yang timbul dari dalam setiap 

individu. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda 

sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi persepsinya 

terhadap kegiatan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka makin 

tinggi kepuasan kerja yang dirasakan. Kepuasan kerja menurut Davis (1996:105) 

adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya 

pekerjaan mereka. Dapat diartikan juga bahwa kepuasan kerja merupakan rasa 

senang atau tidak senang seorang pegawai terhadap pekerjaannya.  

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Robbins (1998: 139) kepuasan 

kerja ( Job satisfaction ) adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap 

pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan tinggi menunjukkan sikap 

positif terhadap pekerjaannya, seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya 

menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaan itu. 

Definisi lain mengenai kepuasan kerja (Job satisfaction) adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para 

karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya (Handoko 1993:193). Sedangkan 

Mangkunegara (2001:117) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu 

perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang 
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berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Dalam 

hubungannya dengan tugas guru Hoy dan Miskel masih mengatakan kepuasan 

kerja guru adalah keadaan emosional yang dialami guru karena keterkaitannya 

dengan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga pendidik di sekolah (Hoy dan 

Miskel, 1978).  

Kepuasan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan 

dalam sikap dan perasaan seseorang untuk menyenangi pekerjaan yang 

dipercayakan kepadanya. Sergiovanni (1992), mengatakan bahwa kepuasan kerja 

guru merupakan salah satu dimensi ukuran keefektifan sekolah. Oleh karena itu 

Kepala Sekolah sebagai manajer pendidikan di sekolah termasuk pengelola yang 

menjadi bawahannya, hendaknya memperhatikan kepuasan guru agar keefektifan 

organisasi sekolah dapat diwujudkan secara menyeluruh dan terpadu. Dengan 

demikian memahami konsep kepuasan kerja, juga perlu bagi Kepala Sekolah yang 

diharapkan dapat membina dan memberikan kepuasan kepada guru-guru. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu bentuk bagi keamanan dan kenyamanan 

kerja. 

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasaan 

kerja merupakan keadaan perasaan seseorang yang menyenangkan ataupun tidak 

menyenangkan, suka atau tidak suka, positif maupun negatif serta cara pandang 

(persepsi) seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja setiap orang atau 

karyawan akan berbeda. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan 

usia, masa kerja, pangkat atau golongan, jabatan dan latar belakang pendidikan 

masing-masing karyawan. Kepuasan kerja seorang karyawan antara lain bisa 
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dilihat dari tingkat kemangkiran dan keinginan untuk pindah. Karyawan yang 

tinggi tingkat kepuasan kerjanya akan lebih rendah kemangkirannya. Sedangkan 

salah satu faktor penyebab timbulnya keinginan untuk pindah kerja adalah 

ketidakpuasan karyawan pada tempat kerja yang sekarang. Perbedaan cara 

pandang terhadap pekerjaan yang berbeda tersebut harus mendapatkan perhatian 

serius dari kepala sekolah. Perbedaan tersebut harus dipandang sebagai kekayaan 

inspirasi yang selanjutnya dikembangkan dengan teknik manajemen yang benar. 

a. Teori – teori tentang kepuasan kerja 

Menurut Yukl (1998: 47), ada tiga macam teori tentang kepuasan kerja 

yaitu: Descripancy Theory, Equity Theory, dan Two Factor Theory. 

Dalam As,ad dijelaskan Discrepancy theory pertama kali dipelopori oleh 

Porter (1961) mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Dengan kata lain 

apabila yang didapat ternyata lebih besar daripada yang diinginkan, maka orang 

akan menjadi lebih puas walaupun terdapat ketidakcocokan (discrepancy), tetapi 

merupakan discrepancy yang positif. 

Equity theory  pertama kali dikembangkan oleh Adams (1963 ) yang 

menjelaskan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia 

merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak atas suatu situasi. Perasaan equity 

dan inequity diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang 

lain yang sekelas, sekantor maupun ditempat lain ( As’ad 2001:105) 

Two factor theory dikemukakan oleh Hezbergh (1959 ) berprinsip bahwa 

kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan dua hal yang berbeda. 
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Artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak merupakan 

suatu pekerjaan yang berlangsung secara terus menerus. 

Sementara itu, Davis (1996:105) menyatakan bahwa salah satu gejala 

yang paling meyakinkan dari rusaknya kondisi dalam suatu organisasi adalah 

rendahnya kepuasan kerja (job satisfaction). Dari pernyataan tersebut tersirat 

pengertian bahwa baik buruknya keadaan sebuah organisasi dapat dilihat atau 

diukur dari tinggi rendahnya kepuasaan kerja para pegawai dalam organisasi 

tersebut. 

Kepuasan kerja sangat erat hubungannya dengan terpenuhi atau tidak 

terpenuhinya berbagai kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial kemanusiaan, 

penghargaan dan aktualisasi diri di lingkungan organisasi atau tempat seseorang 

bekerja yang berarti juga terkait erat dengan budaya organisasi atau dalam lingkup 

sekolah berarti budaya sekolah. Jadi kepuasan kerja akan terwujud apabila apa 

yang diperoleh atau dirasakan oleh seorang pegawai sesuai dengan harapan-

harapannya. Sebagai sekumpulan perasaan, kepuasan kerja merupakan hal yang 

dinamis, akan muncul ataupun menurun tanpa batas waktu yang bisa ditentukan 

lamanya. Walaupun Maslow menyampaikan teori kebutuhan yang secara 

berjenjang ingin dicapai oleh seseorang akan tetapi letak kepuasan seseorang 

terhadap apa yang dicapainya tidak selalu berjenjang sesuai teori tersebut, karena 

kepuasan kerja erat hubungannya dengan pandangan terhadap nilai yang diyakini 

oleh seseorang. Disinilah ketrampilan manajerial kepala sekolah diperlukan dalam  

rangka memanage perbedaan pandangan menjadi suatu khasanah yang akan 

membawa mereka mencapai tujuan sekolah. Tercapainya tujuan dan harapan itu 
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merupakan bagian dari kepuasan guru. Dengan demikian peran kepala sekolah 

sangatlah penting dalam turut mewujudkan kepuasan kerja para guru di sekolah 

tersebut. Semestinya apa yang dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam 

menggerakkan para guru untuk mencapai tujuan, harus dapat memberikan 

kepuasan bagi para guru. 

b. Faktor-Faktor Penentu Kepuasan Kerja 

Sebagai suatu perasaan yang bersifat pribadi kepuasan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Beberapa ahli berikut menyampaikan factor-faktor yang secara 

langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Menurut Mangkunegara (2001:120) ada dua faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja yaitu faktor yang ada pada diri pegawai dan faktor pekerjaannya. 

Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, 

kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara 

berpikir, persepsi, dan sikap kerja. Faktor pekerjaan yaitu jenis pekerjaan, struktur 

organisasi, pangkat (golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, 

kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial dan hubungan. 

Selanjutnya Robin (2001:149 ) menyatakan faktor-faktor yang 

menentukan kepuasan kerja diantaranya adalah kerja yang secara mental 

menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, dan rekan kerja 

yang mendukung. Karyawan lebih menyukai pekerjaan yang memberi kesempatan 

mereka untuk menggunakan ketrampilan dan kemampuan dan menawarkan 

beragam tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik pekerjaan 

mereka. Ganjaran tersebut tidak tergambar dalam bentuk upah yang tinggi akan 
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tetapi lebih penting lagi yaitu persepsi tentang keadilan. Selanjutnya faktor 

kondisi kerja yang mendukung dimaksud adalah lingkungan pekerjaan yang 

nyaman yang memudahkan mereka untuk menunaikan tugas termasuk di 

dalamnya adalah rekan kerja yang mendukung. 

Sedangkan Herzberg (1969 ) menyebutkan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja dan tidak kepuasan kerja. Oleh Herzberg faktor-

faktor tersebut dibedakan menjadi dua golongan sehingga teori ini disebut teori 

dua faktor. Faktor pertama disebut faktor pendorong (motivation factors) dan 

faktor kedua dinamakan faktor penyehat (hygiene factors). Faktor pendorong 

terdiri dari lima bagian yaitu (1) prestasi, (2) pengakuan, (3) pekerjaan itu sendiri, 

(4) tanggung jawab, dan (5) promosi. Sedangkan faktor penyehat meliputi sebelas 

bagian yaitu : (1) gaji, (2) kemungkinan untuk tumbuh, (3) hubungan dengan 

bawahan, (4) hubungan dengan rekan sejawat, (5) hubungan dengan atasannya, 

(6) supervisi, (7) kebijakan dan administrasi, (8) supervisi teknikal, (9) kondisi 

kerja, (10) kehidupan pribadi, dan (11) keamanan kerja. Penelitian yang dilakukan 

oleh Caugemi dan Claypool (1978) mengemukan bahwa hal-hal yang 

menyebabkan rasa puas adalah: (1) prestasi, (2) penghargaan, (3) kenaikan 

jabatan, dan (4) pujian. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan 

ketidakpuasan adalah: (1) kebijaksanaan pimpinan, (2) supervisor, (3) kondisi 

kerja, dan (4) gaji (As'ad 2001:115). 

c. Sumber Kepuasan dan Ketidakpuasan Kerja  

Beberapa hal berikut ini merupakan sumber kepuasan kerja guru 

terhadap tugas yang diembannya diantaranya : 
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1) Prestasi Kerja  (Achievement) 

Kemauan dan kemampuan guru mengelola proses belajar mengajar 

merupakan sumbangan yang berharga untuk meningkatkan tercapainya tujuan 

pendidikan dan pengajaran. Keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas, 

memecahkan masalah dan melihat hasil kegiatannya merupakan indikator tingkat 

prestasi kerjanya (Herzberg, 1969). Keberhasilan guru dalam ketiga hal tersebut 

akan meningkatkan kepuasan kerja guru.  

2.  Pengakuan (R e c o g n i t i o n )  

Pengakuan terhadap profesi rnerupakan salah satu faktor kepuasan kerja 

guru. Pengakuan serta penghargaan sangat berharga bagi guru. Pada dasarnya 

guru mengharapkan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Apabila profesi dan prestasi 

kerjanya diakui, maka guru merasakan salah satu kebutuhan dasarnya terpenuhi. 

Porter memasukkan pengakuan kedalam unsur self esteem yang merupakan faktor 

pembentuk kepuasan kerja seseorang (Owens, 1991).  

Bertolak dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

pengakuan merupakan kebutuhan bagi setiap guru. Tanpa adanya pengakuan, 

maka kepuasan kerja guru akan menurun. Pengakuan yang diterima guru dapat 

berasal dari perilaku kepemimpinan Kepala Sekolah, sesama guru, staf tata usaha, 

siswa dan masyarakat sekitarnya. 

3.  Pekerjaan itu sendiri (Work it self) 
 

Pekerjaan merupakan bagian dari setiap orang. Pekerjaan menyita 

hampir separo dari kehidupan seseorang. 
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4 )  Tanggung Jawab (Responsibility) 

Setiap guru mempunyai tanggungjawab pendidikan. Pemberian 

tanggungjawab yang proporsional akan membuat guru bersikap kreatif dan 

inovatif terhadap pekerjaannya. Pemberian tanggung jawab yang demikian 

merupakan salah satu faktor kepuasan kerja guru (De Roche: 1985). Hal senada 

juga dikemukakan Herzberg (1969) yang menyebutkan bahwa tanggung jawab 

terhadap pekerjaan merupakan salah satu sumber kepuasan kerja seseorang. 

(5)  Kemajuan Kepangkatan (Advancement) 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan kepangkatan 

merupakan salah satu faktor kepuasan kerja (Herzberg, 1969). Apabila kemajuan 

kepangkatan diperhatikan dan diberikan sesuai dengan haknya maka kepuasan 

kerja guru akan meningkat. 

Penjelasan tentang sumber-sumber ketidakpuasan kerja yang diadaptasi 

dari Herzberg (1969) dapat diungkapkan sebagai berikut : 

l .  Kebijakan dan Administrasi (Policy and Administration) 

Sekolah sebagai suatu organiasi kerja memiliki sejumlah kebijakan yang 

perlu dilaksanakan. Kebijakan sekolah yang berkaitan dengan tugas guru antara 

lain pemberian beban kerja kepada guru. Beban kerja guru meliputi pengajaran 

dan kegiatan lain yang berkaitan dengan siswa di sekolah. Untuk itu guru harus 

melaksanakan kegiatan mengajar di kelas, membimbing kegiatan ekstrakurikuler, 

kokurikuler, dan kegiatan lain di sekolah. 

Beban tugas yang diberikan oleh guru hendaknya disesuaikan dengan 

kemampuan guru. Beban tugas yang terlalu berat akan menyebabkan guru tidak 
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mampu menjalankan tugasnya. Untuk itu Kepala Sekolah perlu memperhatikan 

beban dan menyesuaikan dengan kemampuan kerja guru. 

2.  Pelaksanaan Supervisi yang Bersifat Teknikal (Supervision Technical) 

Pelaksanaan supervisi di sekolah akan membantu mengatasi masalah dan 

meningkatkan kemampuan guru-guru. Guru dapat mengajar yang menyenangkan 

dan dapat membantu kelancaran proses belajar siswa di sekolah (Oliva, 1984). 

Mengingat banyak teknik yang dapat diterapkan pada keadaan guru yang 

beraneka ragam, waktu dan tempat yang bervariasi, maka kepala sekolah sebagai 

supervisor dapat melimpahkan sebagian tugasnya kepada guru-guru yang 

dianggap mampu. Ketidaktepatan pelaksanaan supervisi yang bersifat teknis 

dalam suatu organisasi kerja dapat meningkatkan ketidakpuasan kerja 

bawahan (Herzberg, 1969). Demikian juga di sekolah, ketidaktepatan 

pelaksanaan supervisi yang bersifat teknis oleh kepala sekolah akan 

meningkatkan ketidakpuasan kerja guru-guru, karena itu hal ini perlu 

mendapat perhatian serius dari hepala Sekolah sebagai supervisor di sekolah. 

3. Kesejahteraan (Salary)) 

Gaji dan bentuk kesejahteraan lainnya sangat diharapkan individu. Gaji 

bukan saja berfungsi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan finansial, tetapi 

dapat berfungsi sebagai simbul status, dan bahkan sebagai suatu indikasi dari 

penghargaan terhadap prestasi atau salah satu pencerminan dari pengembangan 

diri. Selanjutnya, besarnya gaji dan bentuk kesejahteraan lainnya yang diterima 

oleh guru dipengaruhi juga oleh usaha dan harapan individu terhadap kerja yang 

dilakukannya.  
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4.  Hubungan Antar Pribadi (Inter Personal Relation) 

Hubungan yang berlangsung dapat terjadi dengan atasan, dengan 

bawahan dan dengan sesama. Herzberg menyebutkan hubungan tersebut dengan 

istilah antara superior, subordinate dan peers. Di sekolah hubungan dapat terjadi 

antara guru dengan kepala sekolah, kepala sekolah dengan atasannya, dan guru 

dengan guru. Hubungan guru dengan siswa walaupun ini lebih sering dilakukan 

bila dibandingkan dengan hubungan antara guru dengan guru, guru dengan kepala 

sekolah, namun hubungan ini oleh Herzberg dikategorikan termasuk dalam kerja 

guru itu sendiri (the work it self). Setiap hari guru memang berhadapan dengan 

siswa yang jumlahnya relatif banyak, tetapi ini adalah inti dari kerjanya. Terdapat 

bermacam-macam interaksi di sekolah. Jika dilihat dari interaksi yang ada, 

terdapat dua macam interaksi, yaitu : (1) interaksi dalam konteks menjalankan 

tugas yang secara langsung mengarah pada tujuan organisasi, dan (2) interaksi di 

luar konteks pelaksanaan tugas, meskipun interaksi tersebut terjadi di lingkungan 

kerja. Hubungan yang sehat dan menyenangkan dalam konteks pelaksanaan tugas, 

menjadi prasarat agar pekerja siap berproduksi lebih tinggi (Herzberg, I969).  

5.  Kondisi Kerja (Working Condision) 

Kondisi kerja di sekolah  turut  menentukan  kelancaran proses belajar 

mengajar di sekolah. Lingkungan  tepat  berlangsungnya  proses  belajar 

 mengajar ikut menentukan efisiensi dan efektifitas organisasi sekolah. 

6.  Peluang untuk Tumbuh (Possibility of Growth) 

Peluang untuk tumbuh meliputi kesempatan meningkatkan pengetahuan, 

kesempatan meningkatkan keahlian mengajar, dan kesempatan memperoleh 
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keterampilan baru. Ketiga hal tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan 

pengaktualisasian diri. Maslow mengemukakan, bahwa salah satu kebutuhan 

pokok manusia adalah mengaktualisasikan diri. Apabila kebutuhan ini terpenuhi 

maka seseorang yang bersangkutan akan senang dengan usahanya. 

Guru akan dapat meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian 

mengajar, dan memperoleh ketrampilan baru apabila ia mendapat kesempatan 

pemberian keempatan kepada guru untuk tumbuh dalam profesinya itu akan 

memberi kemungkinan kepadanya untuk menjadi guru yang profesional. 

Demikian juga pemberian kesempatan kepada guru untuk menguasai suatu 

ketrampilan baru dalam pendidikan. Ketrampilan baru ini akan memperluas 

wawasannya dalam bidang pendidikan. 

7.  Efek Kerja terhadap Kehidupan Pribadi (Personal Life) 

Guru merupakan figur pribadi dan personil yang harus dihormati. Karena 

pengabdian dan aktifitas kerja yang dipercayakan kepadanya guru berkewajiban 

untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan pengabdian, 

serta menyandang nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 

masyarakat, bangsa dan negara. 

8.  Keamanan Kerja (Job Security) 

Keamanan kerja dalam suatu organisasi sangat penting artinya. 

Keamanan kerja dapat terwujud apabila lembaga berjalan stabil dan posisi kerja 

setiap personel juga stabil. Kedua keadaan ini akan menjadi prasyarat agar 

personel siap bekerja lebih produktif. (Herzberg, 1969). Pada lembaga yang sudah 

stabil dan posisi kerja yang mantap akan terwujud kelancaran pelaksanaan tugas.  
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9.  Status 

Status adalah penampakan struktur kelompok yang melengkapi harapan-

harapan tentang perilaku yang tepat. Apabila seseorang memiliki atribut-atribut, 

karakteristik-karakteristik, atau memiliki sesuatu yang bernilai bagi kelompok, 

maka ia memiliki status yang tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kepuasan kerja adalah 

seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan 

mereka. Kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor penyebab kepuasan dan ketidakpuasan kerja dalam 

penelitian ini didasarkan atas teori dua faktor oleh Herszbergh. Selanjutnya 

berdasarkan teori tersebut kepuasan kerja diukur. Hal-hal yang diukur meliputi 

faktor pendorong (motivation factors) dan  faktor penyehat (hygiene factors). 

Faktor pendorong yang dipakai sebagai ukuran dalam penelitian ini adalah 

prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan promosi. 

Sedangkan faktor penyehat yang dipakai adalah gaji, kemungkinan untuk tumbuh, 

hubungan dengan bawahan, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan 

atasannya, supervisi, kebijakan dan administrasi, kondisi kerja, dan keamanan 

kerja. 

2.1.2 Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah  

Kepala sekolah adalah manajer puncak di sekolah yang dituntut memiliki 

beberapa ketrampilan untuk dapat menjalankan fungsi manajerialnya dengan baik. 

Stoner (1988) kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota 
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yang saling berhubungan tugasnya. Ada tiga implikasi dari definisi tersebut antara lain: 

(1) kepemimpinan menyangkut orang lain, (2) kepemimpinan menyangkut suatu 

pembagian kekuasaan yang tidak seimbang diantara para pemimpin dan anggota 

kelompok, dan (3) selain dapat memberikan pengarahan kepada bawahan atau pengikut, 

pemimpin dapat juga menggunakan pengaruh. 

Menurut Robert Kotz dalam Sergiovanni dan Carver (1980), dinyatakan ada 

tiga macam keterampilan manajerial yang harus dikuasai oleh seseorang pemimpin 

pendidikan, yaitu: keterampilan konseptual, keterampilan hubungan manusia, dan 

keterampilan teknikal. Keterampilan konseptual adalah keterampilan yang diperlukan 

oleh seorang pemimpin untuk memahami dalam mengoperasikan organisasi. 

Keterampilan hubungan manusia dapat diartikan sebagai keterampilan untuk 

bekerja sama, memotivasi dan memimpin organisasi. Sedangkan keterampilan 

teknikal merupakan keterampilan dalam menggunakan, metode teknik dan 

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam organisasi. 

 Kepala Sekolah adalah seorang manajer di sekolah. Stoner ( 1988) 

menyatakan manajer sebagai perencana, pengorganisasi, pemimpin, dan pengendali 

organisasi. Lebih lanjut Stoner mangatakan bahwa manajer adalah (1) penyalur 

komunikasi dalam organisasi. Arti dari pernyataan ini adalah bahwa manajer 

bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan (2) manajer bertanggungjawab 

dan bertanggunggugat. Manajer bertanggungjawab atas terlaksananya tugas-tugas 

organisasi dengan berhasil dan selanjutnya ia bertanggungjawab atas pekerjaan 

yang dilakukan oleh anak buahnya. Arti bertanggunggugat di sini adalah bahwa 

manajer bukan hanya bertanggungjawab terhadap pekerjaannya sendiri tetapi juga 
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pekerjaan orang lain. (3) Manajer menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan dan menentukan prioritas. Dengan sejumlah tujuan, masalah, 

kebutuhan organisasi manajar bertugas menyeimbangkan antara kebutuhan dan 

tujuan. Begitu pula manajer bertanggungjawab terhadap pemilihan orang-orang 

yang akan melaksanakan tugas organisasi tersebut. (4) Manajer harus berpikir 

secara analitik dan konseptual. Untuk menjadi seorang pemikir analitik seorang 

manager harus mampu memisah-misahkan sebuah masalah menjadi komponen-

komponen tersebut, kemudian muncul dengan suatu penyelesaian yang mungkin. 

Tetapi lebih penting lagi adalah berpikir secara konseptual, mampu melihat tugas 

keseluruhannya secara abstrak dan mengkaitkannya dengan tugas-tugas lain. (5) 

Manajer adalah penengah. Organisasi terdiri dari orang-orang dengan karakteristik 

yang berbeda-beda. Persselisihan yang terjadi dalam organisasi dapat melemahkan 

moral dan produktivitas. Fungsi manajer adalah sebagai kontrol terhadap perbedaan 

tersebut sehingga terwujud suasana harmonis. (6) Manajer adalah politikus. Arti 

dari kalimat ini adalah seorang menajer berkewajiban menjalin hubungan yang 

harmonis dan saling menguntungkan dengan manajer lain dalam organisasi. (7) 

manajer adalah diplomat. Manajer dapat mewakili secara resmi dari unit organisasi 

kerja pada rapat-rapat. (8) Manajer adalah lambang. Manajer adalah lambang 

kegagalan atau keberhasilan sebuah organisasi. Manajer adalah pengambil 

keputusan yang sulit. Manajer adalah orang yang diharapkan datang dengan 

menyelesaikan atas masalah-masalah yang sulit. Diharapkan ia pantang mundur 

walaupun untuk mengambil keputusan tersebut menjadi tidak disukai. ( 

Stoner:1988:9 ).  
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Keterampilan manajerial sangat penting untuk manajemen yang 

efektif, pentingnya setiap kemampuan untuk manajer tertentu tergantung pada 

tingkatan manajemen yang terendah (first level manager);kemampuan itu 

semakin berkurang kalau manajer itu naik ke jenjang perintah. Kemampuan 

konseptual makin terasa semakin naik ke tingkatan puncak manajemen (top 

manager). Kemampuan manusiawi sangat penting pada setiap tingkatan 

organisasi. Setiap manajer menyelesaikan pekerjaannya melalui orang lain. 

Kemampuan teknis atau konseptual yang tinggi tidaklah berarti jika tidak dapat 

dimanfaatkan untuk mengilhami dan mempengaruhi organisasi lainnya. 

Selanjutnya Made Pidarta dalam Mulyasa (2004: 57 )  mengatakan 

bahwa keterampilan manajerial yang harus dimiliki kepala sekolah, yaitu 

keterampilan konseptual yaitu keterampilan untuk memahami dan 

mengoperasikan organisasi; keterampilan manusiawi yaitu keterampilan untuk 

bekerja sama, memotivasi dan memimpin; serta keterampilan teknik ialah 

keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta 

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu.Kepala sekolah sebagai manajer 

dalam lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan yang berkaitan dengan 

proses manajemen di atas. Untuk keperluan tersebut kepala sekolah harus memiliki 

keterampilan manajerial. Secara lebih spesifik keterampilan managerial kepala 

sekolah diartikan sebagai kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki kepala 

sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya yang meliputi keterampilan konsep, 

keterampilan hubungan manusia dan keterampilan teknik ( Pidarta : 1998: 217 ) 



27 

 

Beberapa ahli mempunyai kesamaan pendapat bahwa keterampilan 

manajerial terdiri atas tiga bagian walaupun ada ahli lain yang menambahkan jenis 

keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Stoner (1996:21) 

menyampaikan keterampilan manajerial meliputi teknis (technical skill), manusiawi 

(human skill), dan konseptual (conceptual skill). Dengan bahasa lain, Winardi 

(1993:11) menyebutkan ketrampilan manajerial meliputi kemampuan konseptual, 

kemampuan antar hubungan manusia atau kemampuan antar perorangan, dan 

kemampuan teknikal. Menurut Katz seperti yang dikutip Danim (2006), bahwa 

keterampilan yang harus dimiliki agar menjadi pemimpin yang efektif yaitu 

keterampilan teknis (technical skill), keterampilan hubungan manusiawi (human 

relation skill), dan keterampilan konseptual (conceptual skill).  

Kimbal Wiles dalam bukunya Supervision for Better Schools (1961: 18-25) 

mengelompokkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh kepala sekolah 

dalam membina situasi pendidikan dan pengajaran di sekolah menjadi lima jenis skill, 

yaitu : (1) skill in leardership, (2) skill in human relationship, (3) skill in group 

process, (4) skill in personel administration dan (5) skill in evaluation. Dalam 

penelitian ini keterampilan manajerial kepala sekolah dibagi dalam tiga 

kelompok yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut : 

1. Keterampilan Konsep 

Beberapa pendapat berikut memberikan batasan pengertian keterampilan 

konseptual. Danim mengatakan keterampilan konseptual adalah kecakapan untuk 

mengformulasikan pikiran, teori-teori, melakukan aplikasi, melihat kecenderungan 

berdasarkan kemampuan teoritis dan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.( 
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Danim:2006:215 ). Selanjutnya Sergiovani menyatakan dalam organisasi pendidikan 

keterampilan konseptual adalah kemampuan yang dimiliki oleh administrator sekolah 

untuk melihat lingkungan sekolah dan program sekolah sebagai suatu keseluruhan, 

kemampuan menjalankan secara efektif setiap komponen sekolah, program 

pendidikan sebagai suatu sistem pengajaran dan berfungsi mengorganisasikan 

manusia (Sergiovanni, dkk.,1992). Kemudian secara rinci dijelaskan oleh Sergiovanni 

(dalam Ubben dan Hughes, 1992), bahwa keterampilan konseptual meliputi 

kemampuan menyelenggarakan supervisi klinis, mengevaluasi program-program 

pendidikan, mengembangkan kurikulum melaksanakan aktivitas pengembangan staf 

dan mengembangkan program pendidikan secara individu bagi siswa. Mencakup pula 

pemananan tentang bagaimana bagian-bagian tergantung atau berhubungan satu sama 

lain. Dikemukakan oleh Benton (1995) bahwa keterampilan konseptual adalah yang 

berkaitan dengan menggunakan gagasan dan menjabarkannya untuk mendapatkan 

pendekatan baru dalam menjalankan departemen atau perusahaan. Dijelaskan juga 

oleh Kadarman dan Udaya (1996), bahwa keterampilan konseptual adalah 

kemampuan mental untuk mengkoordinasi, memecahkan masalah, membuat 

keputusan dan pembuatan rencana. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh 

Megginson, dkk.( 1992:30) "Conceptual Skills, are the mental abilities needed to 

acquire, analyze, and interpret information received from various source and to make 

complex dicisions". Artinya keterampilan konseptual adalah kemampuan mental yang 

diperlukan untuk mempelajari, menganalisa dan menginterprestasi informasi yang 

diterima dari berbagai sumber untuk membuat keputusan secara menyeluruh.  

Dengan demikian keterampilan konseptual dalam bidang pendidikan 

adalah kemampuan yang dimiliki kepala sekolah untuk melihat kemampuan yang 
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dimiliki oleh administator sekolah meliputi kemampuan mendiagnosa 

permasalahan sekolah, memecahkan masalah, merencanakan perilaku, 

mengkoordinasi kegiatan sekolah, mengevaluasi kegiatan, mengembangkan 

kurikulum, mengembangkan staf untuk mencapai tujuan sekolah. 

2. Keterampilan Hubungan Manusia 

Keterampilan hubungan manusia diperlukan pada semua tingkatan 

manajer dalam organisasi, baik manajer perusahaan maupun administrator 

pendidikan. Owens (1991) mengartikan hubungan manusia, sebagai hubungan 

manusia menanjuk pada semua interaksi yang dapat terjadi diantara anggota 

masyarakat, konflik dan hubungan kerjasama dalam organisasi. Pendapat yang 

senada juga dikemukakan oleh Higgins (1982:4) "The term human relations refers 

literally to all interactions among two or more people within a formal 

organization". Artinya hubungan manusia menunjuk secara jelas semua interaksi 

antara dua atau lebih orang sedangkan perhatian khusus kontek tersebut adalah 

hubungan manusia pada semua interaksi yang terjalin antara orang-orang di dalam 

organisasi formal. Sedangkan Danim (2006) menyatakan keterampilan hubungan 

manusiawi adalah keterampilan untuk menempatkan diri di dalam kelompok kerja 

dan ketrampilan menjalin komunikasi yang mampu menciptakan kepuasan kedua 

belah pihak. Keterampilan hubungan manusiawi ini antara lain tercermin dalam hal 

keterampilan menempatkan diri dalam kelompok, keterampilan menciptakan 

kepuasan pada diri bawahan, sikap terbuka terhadap kelompok kerja, kemampuan 

mengambil hati melalui keramahtamahan, penghargaan terhadap nilai-nilai etis dan 

pemerataan tugas dan tanggung jawab. Wahyusumidjo (2000: 101) menyatakan  
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Human skills meliputi : kemampuan untuk memahami perilaku manusia dan proses 

kerja sama, kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, 

mengapa mereka berkata dan berperilaku, kemampuan untuk berkomunikasi secara 

jelas dan efektif, kemampuan menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, 

praktis dan diplomatis serta mampu berperilaku yang dapat diterima . Dalam 

kaitannya dengan keterampilan hubungan manusia, Yukl (1998), mengemukakan 

profil perilaku kepemimpinan antara lain: (1) perhatian terhadap prestasi, (2) 

tenggang rasa, (3) inspirasi, (4) penghargaan berupa penga-kuan, (5) merancang 

kemungkinan-kemungkinan penghargaan, (6) partisipasi kepu-tusan, (7) pelatihan, 

(8) fasilitas kerja, (9) fasilitas interaksi, dan (10) pengelolaan konflik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan manusia 

merupakan kemampuan untuk memahami manusia secara individu dan kelompok, 

kemampuan bekerjasama, berkomunikasi, memberikan inovasi kepada bawahan 

dan membangun keputusan agar dapat meningkatkan kinerja dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi. Kaitannya dengan dunia pendidikan dapat 

disimpulkan bahwa hubungan manusia dalam bidang pendidikan adalah 

kemampuan administrator sekolah/kepala sekolah untuk menciptakan komunikasi 

yang harmonis dengan personil sekolah, memotivasi, mengembangkan sikap, 

moral dan menyelesaikan konflik, mengetahui kebutuhan manusia dan 

mengembangkan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kerja guru untuk 

mencapai tujuan sekolah. Berdasarkan pendapat di atas perilaku hubungan 

manusia yang dilakukan kepala sekolah meliputi: (1) menjalin hubungan 

kerjasama dengan para guru maupun dengan para pengurus majelis sekolah, (2) 
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membangun semangat/memotivasi kerja guru, (3) menjalin komunikasi dengan 

para guru, (4) mengikutsertakan para guru dalam merumuskan pengambilan 

keputusan, (5) menyelesaikan konflik di sekolah, (6) memberikan penghargaan 

kepada guru yang berprestasi, (7) menciptakan hubungan yang positif dengan 

masyarakat, dan (8) memperhatikan kesejahteraan guru. 

4.  Keterampilan Teknis 

Manajer membutuhkan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, keterampilan teknikal 

adalah kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur dan teknis suatu bidang 

khusus (Stoner,1986). Migginsen, dkk.(1992) berpendapat bahwa keterampilan 

teknikal meliputi kemampuan menggunakan pengetahuan, alat-alat dan teknik-

teknik dari bidang disiplin khusus, seperti pembuatan pelaporan produksi. 

Keterampilan teknikal dalam bidang pendidikan meliputi kemampuan kepala 

sekolah dalam menanggapi dan memahami serta cakap dalam menggunakan 

metode-metode, proses, prosedur dan teknik dalam bidang pendidikan, termasuk 

yang bukan bidang pengajarar, yaitu pengetahuan seperti keuangan, pelaporan, 

penjadwalan dan pemeliharaan (Sergiovanni dan Carver, 1980). 

Bentuk kegiatan kepala sekolah yang bersifat teknis menurut Sutisna 

(1993) ialah: (1) kepala sekolah menjalankan supervisi kepada guru di kelas, (2) 

kepala sekolah mengevaluasi dan merevisi program pelaksanaan kegiatan 

pengajaran dengan menghubungkan kurikulum dengan waktu, fasilitas dan 

personil yang ada, (3) kepala sekolah mengelola program evaluasi siswa, (4) 

mengkoordinasi penggunaan alat-alat pengajaran, (5) membantu guru dalam 
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perbaikan pengajaran, (6) membantu guru dalam mendiagnosa kesulitan belajar 

siswa, (7) mengatur dan mengawasi tata tertib siswa, (8) menyusun anggaran 

belanja sekolah, (9) menetapkan spesifikasi dan inventaris pembekalan dan 

perlengkapan, (10) melaksanakan administrasi sekolah berupa laporan kegiatan 

sekolah, (11) mengatur fasilitas fisik sekolah meliputi operasional memelihara 

gedung halaman dan pengendalian keamanan. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka keterampilan teknik kepala 

sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan yang diperlukan oleh kepala sekolah, 

meliputi : (1) menjalankan supervisi kepada guru, (2) membimbing guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, (3) mengkoordinasi penggunaan peralatan 

pengajaran, (4) membantu guru dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa serta 

bimbingan dan konseling pada siswa, (5) mengatur dan mengawasi tata tertib 

siswa, (6) membimbing guru dalam melaksanakan administrasi sekolah/kelas, dan 

(7) menyusun anggaran belanja sekolah. 

 

2.1.3 Budaya Organisasi 

Keith Davis dan John W. Newstrom (2005:60) dalam Mangkunegara  

mengemukakan bahwa "organizational culture is the set of assumptions, beliefs, 

values, and norms that is shared among its members". Budaya organisasi adalah 

seperangkat asumsi, kepercayaan,nilai dan norma yang sama-sama dimiliki oleh 

anggotanya. Lebih lanjut John R. Schermerhorn dan James G. Hunt (1991: 340) 

masih dalam Mangkunegara mengemukakan bahwa "organizational culture is the 

system of shared beliefs and values that develops within an organization and 
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guides the behavior of its members ". Budaya organisasi adalah system 

kepercayaan dan nilai yang berfungsi untuk membangun dan mengarahkan 

perilaku anggota organisasi.  

Robert Kreitner (2003 : 79 ) menyatakan definisi budaya organisasi 

sebagai satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh 

kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan dan 

bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam.  

Berdasarkan pendapat itu dapat disimpulkan bahwa pengertian budaya 

organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma 

yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi 

anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi 

internal.  

Di sekolah setiap warga sekolah baik kepala sekolah, guru, tenaga 

administrasi, siswa, komite sekolah mempunyai tata nilai dan norma tersendiri 

yang diyakininya, akan  tetapi dalam budaya organisasi seseorang dengan latar 

belakang yang berbeda-beda, kepangkatan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, 

mempunyai persepsi yang sama tentang karakteristik sekolah. Budaya organisasi 

akan memberi warna kebersamaan perilaku dari anggota organisasi. Melalui 

pedoman yang jelas fungsi masing-masing personal di sekolah berada pada satu 

visi dan misi yang sama sehingga tata nilai dan norma yang diterapkanpun akan 

bernuansa sama yang berujung pada rendahnya konflik karena pemahaman yang 

sama terhadap tujuan sekolah. Bagaimana hubungan antara guru dengan guru, 

guru dengan kepala sekolah, guru dengan lingkungan dapat bertemu pada satu 
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titik yang menjadi patokan nilai yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh 

komponen-komponen organisasi sekolah di atas.  

a. Fungsi Budaya Organisasi 

Robbins (1991:294)  menyatakan bahwa fungsi budaya dalam 

organisasi yaitu:  

a. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya budaya 

menciptakan pembedaan yang jelas antara satu orgarusasi satu dengan 

lainnya 

b. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi 

c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas 

daripada kepentingan individu 

d. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial 

Robert Kreitner (2003 : 79 ) secara lebih jelas menyampaikan fungsi 

budaya organisasi sebagaimana  bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fungsi Budaya Organisasi 
 

Sumber: Diadaptasi dari diskusi di L.Smircich, “Consept of Culture and Organizational 
Analysis “Administrative Science Quarterly, September 1983, hal 339-358 digunakan atas ijin 
John Willey and Sons Limited. 
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Dari bagan di atas fungsi budaya organisasi adalah : 

1. Memberikan identitas organisasi kepada karyawannya 

Pemahaman tentang identitas organisasi pada diri karyawan akan 

menimbulkan kebersamaan yang berujung pada pemahaman yang sama, objek 

yang dimiliki bersama, pembicaraan yang diucapkan bersama, perasaan yang 

dirasakan bersama. Pada stakeholder di sekolah rasa kebersamaan ini akan sangat 

berpengaruh terhadap pribadi guru. Diharapkan dengan suasana kebersamaan guru 

akan mendapatkan kepuasan dari apa yang dikerjakannya. 

2. Memudahkan komitmen kolektif 

Budaya organisasi akan membuat karyawan merasa bangga dengan 

perusahaan dan pekerjaannya. Pada organisasi sekolah komitmen kolektif akan 

menumbuhkan kebanggaan pada diri guru dan tenaga edukatif lainnya. Suatu 

budaya yang sudah disepakati ternyata membawa dampak pada perasaan 

menyenangi dan puas akan pekerjaan yang dipilih. 

3. Mempromosikan Stabilitas Sistem Sosial 

Stabilitas sistem sosial mencerminkan taraf dimana lingkungan kerja 

dirasakan positif dan mendukung. Konflik dan perubahan diatur secara efektif. 

Bagimanapun keadaan sekolah, serta kesulitan apapun yang dihadapi sekolah 

harus menciptakan kondisi yang positif yang bisa diterima oleh semua guru dan 

karyawan. Stabilitas sistem sosial di sekolah akan menumbuhkan sikap solidaritas 

yang cukup tinggi dintara para guru dan karyawan sehingga sikap-sikap saling 

asah asih asuh akan muncul dari diri mereka yang lama kelamaan menjadi budaya 

yang berlaku diantara mereka. 
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4. Menumbuhkan perilaku dengan membantu manajer merasakan 

keberadaannya.     

 Fungsi budaya ini membantu para karyawan memahami mengapa 

organisasi melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana perusahaan 

berusaha mencapai tujuan jangka panjangnya. 

Ndraha ( 2003 : 45 )  menyampaikan fungsi budaya dan budaya organisasi adalah 

hampir sama karena organisasi mewakili budaya kelompok. Adapun fungsinya 

secara umum adalah : 

1. Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. 

Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah, kondisi dan 

sisi geografis, sistem-sistem sosial, politik dan ekonomi, dan perubahan nilai-nilai 

di dalam masyarakat. Perbedaan dan identitas budaya (kebudayaan) dapat 

mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan di berbagai bidang. 

2.  Sebagai pengikat suatu masyarakat.  

Kebersamaan (sharing) adalah faktor pengikat yang kuat. Kebersamaan 

akan menggerakkan organisasi untuk lebih cepat mencapai tujuan yang telah 

dicanangkan. 

3.  Sebagai sumber.  

Budaya merupakan sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumberdaya. 

Budaya dapat menjadi komoditi ekonomi, misalnya wisata budaya. 

4.  Sebagai kekuatan penggerak.  

Budaya yang terbentuk melalui proses belajar-mengajar (learning 

process) maka budaya itu dinamis, resilient, tidak statis,  tidak kaku. 
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5. Sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah.  

Ross A. Webber mengaitkan budaya dengan manajemen, John P Kotter 

dan James L. Heskett menghubungkan budaya dengan performance, Charles 

Hampden-Turner dengan kekuatan organisasional dan keunggulan bisnis. 

6. Sebagai pola perilaku. 

 Budaya berisi norma tingkah laku dan menggariskan batas-batas 

toleransi sosial   

7.  Sebagai warisan. 

Budaya disosialisasikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya. 

Hal ini dikemukakan oleh Stephen P Robbins dalam Organization Theory 

(1990, 443): "Strong cultures increase behavioral consistency," sehingga tanpa 

diperintah orang melakukan tugasnya. 

8. Sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan.  

 Dilihat dari sudut ini, pembangunan seharusnya merupakan 

proses budaya. 

9. Sebagai proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara sehingga 

terbentuk nation-state. 

Dari kajian teori di atas, budaya merupakan perekat sosial yang 

membantu mempersatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat 

tentang sesuatu yang harus dikatakan atau dilakukan oleh pegawai. Budaya 

berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan 

membentuk sikap serta perilaku para pegawai. Budaya meningkatkan komitmen 

organisasi dan meningkatkan konsistensi dari perilaku pegawai. 



38 

 

b. Karakteristik Budaya Organisasi 

Robbins (1991:289) mengemukakan tujuh karaktersitik pokok dari 

hakikat budaya organisasi, yaitu: a) inovasi dan pengambilan resiko, b) perhatian 

kerincian, c) orientasi hasil, d) orientasi orang, e) orientasi tim, f) keagresifan, dan 

g) kemantapan. Ketujuh karakteristik tersebut berlangsung kontinum dari yang 

rendah ke yang tinggi. Dengan menilai organisasi berdasarkan tujuh 

karakteristik akan diperoleh gambaran majemuk dari budaya organisasi. 

Gambaran tersebut menjadi dasar pemahaman bersama yang dimiliki para 

anggota mengenai organisasi, bagaimana menyelesaikan urusan di dalamnya, 

dan harapan cara anggota berperilaku. 

Budaya organisasi berhubungan dengan karyawan mempersepsikan 

karaktersitik dari suatu budaya organisasi, bukan dengan menyukai budaya itu 

atau tidak. Hal ini perlu ditegaskan agar tidak rancu dengan kepuasan kerja. 

Oleh karena itu, budaya organisasi bersifat deskriptif. 

Menurut Robbins (1991:292), jika organisasi tidak mempunyai budaya 

dominan dan tersusun hanya dari sangat banyak anak budaya, nilai budaya suatu 

organisasi sebagai suatu variabel dependen akan sangat berkurang karena tidak 

ada penafsiran yang seragam atas sesuatu yang menggambarkan perilaku yang 

tepat dan tidak tepat. Budaya dalam suatu organisasi dianggap sebagai sesuatu 

yang abstrak, namun budaya organisasi mempunyai dimensi dengan krakteristik 

tertentu yang dapat didefinisikan dan diukur. Robbins (1983:171) 

mengungkapkan beberapa dimensi yang telah diteliti dan menjadi esensi dari 

budaya suatu organisasi. 
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1.  Individual autonomy ( otonomi individual), yaitu tingkat kreativitas, inisiatif 

atau ketidaktergantungan (independensi) individu dalam mengembangkan 

tugas-tugasnya dalam organisasi. 

2.  Risk tolerance (toleransi terhadap tindakan beresiko), adalah sejauh mana para 

pegawai dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif dan berani mengambil 

resiko. 

3.  Managemen support, yaitu tingkat dukungan dari manajemen dalam arti 

sejauh mana para pimpinan memberikan motivasi, mengadakan komunikasi 

yang jelas, bantuan serta dukungan terhadap bawahannya. 

4.  Structure, adalah aturan-aturan dan pengawasan langsung yang dilakukan para 

pimpinan organisasi dalam mengendalikan perilaku bawahannya. 

5. Identity, yaitu tingkat rasa bangga dari tiap individu atau sejauh mana pegawai 

yang bersangkutan mengindentifikasikan dirinya secara keseluruhan dengan 

organisasinya. 

6.  Performance Reward, adalah tingkat alokasi imbalan (kompensasi) yang 

diberikan pada para pegawai yang didasarkan atas kriteria prestasi, bukan 

didasarkan atas sistem senioritas atau pilih kasih. 

7. Conflict Tolerance, yaitu sejauh mana tingkat dorongan terhadap pegawai 

untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. 

Sedang Steers (1985:201) menguraikan dimensi-dimensi budaya 

organisasi terdiri dari: a) struktur tugas, b) hubungan imbalan hukum, c) tekanan 

pada perstasi, d) sentralisasi keputusan, e) keamanan versus resiko, f) 
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keterbukaan versus ketertutupan, g) status dan semangat, h) pengakuan dan 

umpan balik, dan i) kompetensi dan keluwesan organisasi secara umum.  

Robert Kreitner dan Angelo Kinicki ( 2003 : 88 ) menyampaikan beberapa tipe 

organisasi yang diterapkan pada sebuah organisasi. Dari beberapa penelitian 

belum ditemukan bentuk budaya organisasi yang paling efektif namun secara 

umum terbagi menjadi tiga yaitu :  

1. Konstruktif.  

Tipe konstruktif mempunyai empat keyakinan normatif. Dengan 

keyakinan normatif pada pencapaian tujuan, organisasi  melakukan hal ini dengan 

baik dan menilai tujuan anggotanya yang dapat menetapkan dan meraih tujuannya 

sendiri.  

Konstruktif dengan keyakinan normatif pada aktualisasi diri. Dengan 

tipe ini organisasi menghargai kreativitas, kualitas melebihi kuantitas, 

penyelesaian tugas dan pertumbuhan individual. Anggota didorong untuk 

merasakan kesenangan dari pekerjaannya, mengembangkan diri mereka sendiri, 

dan mengerjakan aktivitas yang baru dan menarik. (berpikir dengan cara yang 

unik dan independen). Konstruktif dengan keyakinan normatif pada penghargaan 

yang manusiawi, organisasi dikelola dengan cara partisipatif dan yang berpusat 

pada pribadi. Anggota diharapkan untuk bersikap suportif, konstruktif, dan 

terbuka terhadap pengaruh saat mereka berhadapan satu sama lain (membantu 

orang lain untuk tumbuh dan berkembang). Konstruktif dengan keyakinan 

normatif pada persatuan organisasi menempatkan prioritas utama dalam hubungan 

antar pribadi yang bersifat konstruktif. Para anggota diharapkan untuk bersikap 
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ramah, terbuka, dan sensitif terhadap kepuasan kelompok kerja mereka 

(berhadapan dengan orang lain dengan bersahabat) 

2. Pasif-defensif.  

Tipe Pasif-defensif mempunyai empat keyakinan normatif. Pasif-

defensif dengan tujuan normatif pada persetujuan, maka organisasi menghindari 

dan hubungan antar personal menyenangkan setidaknya tampak dari luar. Para 

anggota merasa bahwa mereka harus setuju, mendapat persetujuan, dan disukai 

oleh orang lain (bergaul dengan orang lain). Pasif-defensif dengan tujuan normatif 

konvensional organisasi dikendalikan secara konservatif, tradisional dan 

birokratis. Para anggota diharapkan untuk menyesuaikan diri, mematuhi 

peraturan, dan memberikan kesan yang baik (selalu mengikuti kebijakan dan 

kebiasaan yang berlalu). Pasif-defensif dengan tujuan normatif pada 

ketergantungan, maka organisasi dikendalikan secara hierarkis dan bersifat non-

partisipatif. Pembuatan keputusan yang tersentralisasi menyebabkan para anggota 

hanya melakukan apa yang diperintahkan pada mereka dan menjalankan seluruh 

keputusan atasan (menguntungkan mereka yang menduduki posisi kekuasaan). 

Pasif-defensif dengan tujuan normatif penghindaran, maka organisasi yang gagal 

menghargai sukses namun sebaliknya menghukum kesalahan. Sistem 

penghargaan yang negatif ini menyebabkan para anggota bertukar tanggung jawab 

dengan orang lain dan menghindari kemungkinan dipersalahkan karena berbuat 

salah (menunggu orang lain bertindak dulu) 

 

 



42 

 

 3. Agresif-defensif.  

Tipe Agresif-defensif mempunyai empat keyakinan normatif. Agresif-

defensif dengan tujuan normatif pada oposisi, yaitu jenis organisasi di mana 

pandangan negatif dan konfrontasi diberi penghargaan. Para anggota memperoleh 

status dan pengaruh dengan bersikap kritis sehingga didukung untuk menentang 

ide orang lain (menyoroti cacat atau kekurangan). Agresif-defensif dengan tujuan 

normatif pada kekuasaan. Merupakan bentuk organisasi non-partisipatif yang 

dibangun berdasar kekuasaan yang melekat pada kedudukan anggotanya. Para 

anggota yakin bahwa mereka akan dihargai karena melaksanakan perintah, 

mengendalikan bawahan, dan pada saat yang sama, bersikap responsif terhadap 

permintaan atasan (membangun kekuasaan seseorang). Agresif-defensif dengan 

tujuan normatif pada kompetitif, organisasi berpandangan kemenangan dihargai 

dan para anggota diberi penghargaan karena prestasinya melebihi orang lain. Para 

anggota bekerja dalam kerangka 'menang-kalah' dan yakin bahwa mereka harus 

bekerja melawan (bukan bersama) rekan sekerja. (mengubah pekerjaan menjadi 

sebuah kontes). Agresif-defensif dengan tujuan normatif pada perteksionis, 

organisasi di mana perteksionisme, ketekunan, dan kerja keras dihargai. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas budaya organisasi pada lingkup sekolah 

diartikan sebagai adalah seperangkat asumsi, kepercayaan, nilai dan norma yang 

sama-sama dimiliki oleh stakeholder di sekolah untuk mengatasi masalah-masalah 

baik masalah interen sekolah maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan 

lingkungan di luar sekolah. Adapun karakteristik budaya organisasi di sekolah 

dalam penelitian ini diukur berdasarkan pendapat Robbin meliputi Individual 
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autonomy yang merupakan  tingkat kreativitas, inisiatif atau ketidaktergantungan 

(independensi) guru dalam mengembangkan tugas-tugasnya di sekolah. Risk 

tolerance  dimana guru dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif dan berani 

mengambil resiko. Managemen support, yaitu tingkat dukungan dari kepala 

sekolah dalam arti sejauh mana kepala sekolah memberikan motivasi, 

mengadakan komunikasi yang jelas, bantuan serta dukungan terhadap aktivitas 

guru. Control adalah aturan-aturan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dalam mengendalikan perilaku bawahannya. Identity, yaitu tingkat 

rasa bangga dari guru dalam mengindentifikasikan dirinya secara keseluruhan di 

sekolah. Conflict Tolerance, yaitu sejauh mana tingkat dorongan terhadap guru 

untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. Melalui ukuran-ukuran 

tersebut diharapkan karakteristik budaya organisasi yang berlaku di masing-

masing sekolah akan dapat dihimpun untuk diteliti seberapa besar budaya 

organisasi tersebut berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

2.2  Kajian Pustaka  

 Kepuasan kerja merupakan fenomena yang setiap saat banyak 

dibicarakan terutama oleh devisi sumberdaya manusia. Hal ini disebabkan 

kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sri Wartulas tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja guru SMK se- Kota Semarang membuktikan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh 30,37% terhadap kinerja ( 2003 : 73 ). Pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja juga ditelitii oleh Waluyo dimana kepuasan kerja berpengaruh 

43,3% terhadap kinerja tutor kejar paket C di Kabupaten Kendal ( 2006 : 97 ).  
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Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru. 

Beberapa faktor tersebut diantaranya gaji, manajeman, supervisi, pengakuan, 

kesempatan untuk tumbuh, keamanan kerja. Penelitian yang dilakukan Niken 

Turidawati tentang pengaruh persepsi guru tentang supervisi kepala sekolah 

terhadap kepuasan kerja guru SLTPN se- Kabupeten Pekalongan menunjukkan 

bahwa variabel supervisi mempengaruhi kepuasan kerja guru sebesar 65,9 % ( 

2003 : 73 ). Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Susilaning Budi Utami tentang 

pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru 

SMAN di kota Semarang menunjukkan variabel kemampuan manajerial kepala 

sekolah berpengaruh 48,3% terhadap kepuasan kerja guru ( 2004 : 134 ). 

Penelitian –penelitian di atas dilakukan terhadap sekolah negeri yang hampir 

semua gurunya berstatus PNS yang mempunyai gaji tetap dari pemerintah dan 

kesejahteraan lain dari sekolah, sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap guru-

guru pada Madrasah Ibtidaiyah yang berstatus swasta dengan jumlah sebagian 

besar gurunya berstatus wiyata bakti. Indikator-indikator dalam penelitian ini 

terfokus pada keterampilan manajerial kepala sekolah berdasarkan pendapat 

Sergiovani dan budaya organisasi didasarkan pada pendapat Robbin. Penelitian 

tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja belum banyak 

dilakukan, utamanya penelitian ini diharapkan mampu manjawab permasalan 

kepuasan kerja di lingkungan madrasah ibtidaiyah kecamatan Ungaran. 

2.3 Kerangka Berpikir dan Hipotesis 

2.3.1 Kerangka Berpikir 
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Berdasarkan uraian kajian pustaka dan landasan teori di atas dapat 

disusun alur kerangka pikir sebagai berikut : 

a. Pengaruh Ketrampilan Manajerial Kepala Madrasah terhadap Kepuasan 

Kerja 

Kepala sekolah adalah manajer di sekolah yang merupakan motor 

penggerak pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah dituntut 

memiliki ketrampilan manajerial untuk mengelola sumber daya di sekolah 

terutama sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru. Salah satu keefektifan 

kinerja guru adalah  apabila  mereka  merasa puas  dengan  pekerjaannya. Robbin 

( 2001: 152) menyatakan bahwa kepuasan kerja mempunyai efek besar terhadap 

kinerja, dan secara bersama-sama dalam organisasi kepuasan kerja akan 

meningkatkan produktivitas. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya kepuasan 

kerja banyak sekali yang bertumpu pada keterampilan manajerial kepala sekolah. 

Keterampilan konsep yang dimiliki oleh kepala sekolah akan membantu guru untu 

kreatif, inisiatif, meningkatkan sikap ketidaktergantungan (independensi) guru 

dalam mengembangkan tugas-tugasnya di sekolah. Selanjutnya dengan 

kemampuan konseptual kepala sekolah  akan  mendorong guru untuk bertindak 

agresif, inovatif  dan  berani  mengambil  resiko. Keterampilan  hubungan  

manusiawi (social skill) yang dimiliki kepala sekolah akan mendorong guru dalam  

meningkatkan kerja sama antar stakeholder di sekolah yang dapat mendorong  

mereka untuk bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mendorong guru 

meningkatkan rasa bangga terhadap sekolah dan pekerjaannya untuk selanjutnya 

guru dapat mengindentifikasikan dirinya secara keseluruhan di sekolah. , 
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mendorong guru untuk berani mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka, 

dan kepala sekolah akan membantu guru membentuk pola komunikasi yang ada 

di sekolah sejauh mana tingkat komunikasi dibatasi oleh tingkatan (hierarki) 

kewenangan yang formal. Keterampilan teknis kepala sekolah membantu guru 

mengembangkan dirinya utamanya upaya regenerasi bagi guru untuk 

mengetahui atau bahkan bisa melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah sebagai 

pengetahuan awal mereka nantinya untuk promosi menjadi kepala sekolah, 

bagaimana guru memiliki keterampilan di bidang administrasi sehingga proses 

pendidikan berjalan dengan lancar, tertib dan baik. 

Mengacu pada asumsi di atas dapat dirumuskan dalam satu pernyataan 

bahwa “ keterampilan manajerial kepala sekolah berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja guru “ 

 

b. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja. 

Seperti dikutip beberapa pendapat sebelumnya budaya organisasi adalah 

seperangkat asumsi, kepercayaan, nilai dan norma yang sama-sama dimiliki oleh 

anggotanya. Nilai kebersamaan untuk maju mengembangkan organisasi adalah 

inti dari budaya organisasi. Kondisi seperti ini sangat diperlukan guru untuk dapat 

bekerja secara optimal. Pemahaman yang sama tentang tujuan organisasi akan 

mempermudah terciptanya komunikasi yang efektif antara guru dengan kepala 

sekolah, guru dengan guru dan guru dengan masyarakat. Kebersamaan dan 

kepercayaan akan membuat guru lebih kreatif mengembangkan pekerjaannya 

karena sekolah telah memiliki kerangka norma acuan yang ditaati bersama. Guru 
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tidak akan merasa ragu-ragu untuk berinovasi karena siap mengkritik dan dikritik 

demi kemajuan kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Dengan budaya 

organisasi guru akan merasa dihargai, memiliki kebanggaan atas pekerjaan yang 

dilakukan dan mendapatkan keadilan karena masing-masing anggota organisasi 

dihargai sama berdasarkan prestasinya sesuai dengan norma dan nilai yang telah 

disepakati. Dengan penghargaan yang sesuai diharapkan guru akan lebih aktif dan 

kreatif mengembangkan pembelajarannya. Nilai-nilai pribadi pada diri guru akan 

muncul sejalan dengan nilai yang telah disepakati oleh organisasi. Budaya 

organisasi juga membantu guru mengatasi problem-problem di lingkungannya 

sehingga kondisi kerja akan menyenangkan yang selanjutnya berdampak pada 

kepuasan guru dalam bekerja. Guru yang puas terhadap pekerjaannya akan 

mempunyai kinerja yang baik karena kepuasan merupakan salah satu sumber dari 

kinerja yang baik. 

Berdasarkan  pada asumsi di atas dapat dirumuskan dalam satu 

pernyataan bahwa “ budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja guru “ 

c. Pengaruh Ketrampilan Manajerial Kepala Madrasah dan Budaya 

Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan salah satu pangkal efektifnya kinerja. seperti 

dikatakan oleh Robbin. Sekolah harus selalu mengusakan agar karyawan merasa 

puas dengan pekerjaanya. Beberapa faktor pendorong yang berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja diantaranya prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, 

tanggungjawab dan promosi. Peran kepala sekolah terhadap meningkatnya faktor-
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faktor pendukung kepuasan kerja sangat besar. Seorang guru dapat berprestasi 

dengan baik selain datang dari diri pribadi guru, tidak lepas dari ketrampilan 

kepala sekolah dalam mendorong guru untuk berprestasi. Pemberian atribut 

prestasi akan membuat guru bangga akan pekerjaannya dan puas dengan apa yang 

dilakukan. Perasaan puas akan pekerjaan yang dilakukannya akan membuat guru 

bangga akan profesinya. Kebanggaan tersebut diharapkan menumbuhkan rasa 

tanggungjawab yang tinggi akan pekerjan yang dilakukannya. Tanggungjawab 

yang penuh akan pekerjaannya akan meningkatkan prestasi dan memperlancar 

karir guru untuk mendapatkan tanggungjawab yang lebih tinggi. Selanjutnya 

faktor penyehat kepuasan kerja akan terpenuhi bila diciptakan budaya organisasi 

yang kondusif. Budaya Organisasi merupakan seperangkat asumsi, kepercayaan, 

nilai dan norma yang sama-sama dimiliki oleh anggotanya. Walaupun guru 

dengan latar belakang pemahaman tentang norma dan nilai berbeda-beda akan 

tetapi dengan keterampilan hubungan manusiawi yang dimiliki oleh kepala 

sekolah akan mampu menjembatani mereka untuk memiliki satu persepsi yang 

sama tentang sekolah sebagai tempat kerjanya. Dengan budaya yang sudah 

disepakati bersama diharapkan guru akan lebih harmonis menjalin hubungan 

dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan masyarakat. Guru akan 

mulai mempunyai keberanian untuk mengemukakan kritik secara terbuka dan 

dikritik atas pekerjaan dan perilakunya yang pada akhirnya memungkinkan 

mereka untuk tumbuh dan berkembang, berinovasi, dan berkreasi. Apabila budaya 

organisasi yang dimiliki saat ini tidak mendukung, mereka bisa duduk bersama 

dan membuat kesepakatan baru yang melibatkan semua stakeholder sekolah 
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sehingga benar-benar budaya organisasi yang ada mendukung semua pihak.  

Budaya organisasi memamg merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, akan tetapi 

sekolah tanpa sebuah budaya organisasi akan mengalami hambatan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun setiap sekolah mempunyai 

budaya organisasi yang berbeda-beda akan tetapi keterampilan manajerial kepala 

sekolah mempunyai peranan penting sebagai pengendali komitmen yang ada di 

sekolah. Keterampilan manajerial yang baik dari kepala sekolah akan mampu 

menterjemahkan keabstrakan budaya yang berlaku di sekolah menjadi perilaku 

yang dapat dievaluasi keberadaannya. 

Komitmen yang baik akan membawa pada perwujudan stabilitas sistem 

sosial. Peran kepala sekolah sangat dominan dalam menciptakan stabilitas sosial. 

Dalam keadaan ini hubungan antara kepala sekolah sebagai manajer di sekolah, 

hubungan antara guru dengan guru serta hubungan antara guru dengan 

masyarakat akan kondusif. Keadaan seperti di atas akan mendorong guru untuk 

mempunyai perasaan puas terhadap pekerjaannya. Sikap puas terhadap 

pekerjaan ini mempunyai efek yang sangat besar terhadap kinerja yang baik. 

Karenanya perasaan puas terhadap pekerjaan harus dikondisikan sedemikian 

rupa melalui peran kepala sekolah dan budaya organisasi yang berlaku. 

Berdasarkan  pada asumsi di atas dapat dirumuskan dalam satu pernyataan 

bahwa “ keterampilan manajerial kepala sekolah dan budaya organisasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru “ 

Selanjutnya hubungan antar variabel dapat dinyatakan pada bagan berikut : 

Gambar 2.2 Keterkaitan antara X1, X2 dan X3 
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2.3.2   Hipotesis 

Berdasar latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan 

tujuan penelitian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1.  Ada pengaruh keterampilan manajerial kepala sekolah terhadap kepuasan 

kerja guru pada Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran  

2.  Ada pengaruh budaya organisasi sekolah terhadap kepuasan kerja guru 

pada Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran  

3.  Ada pengaruh secara bersama-sama keterampilan manajerial kepala 

sekolah dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja guru pada 

Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ungaran.  

 

                 X2 
Budaya Organisasi 
1. Individual autonomy 
2. Structure 
3. Support 
4. Identity 
5. Conflic tolerance  
6. Risk tolerance 

                          Y 
Kepuasan Kerja 
A. Motivation Factor 
1. Pengakuan 
2. Kesesuaian dengan tugas 
3. Pekerjaan itu sendiri 
4. Promosi 
B. Hygiene Factor 
1.  Gaji 
2. Hubungan dengan bawahan ,     

atasan, rekan sejawat 
3.  Kebijakan administrasi 
4.   Supervisi 
5.  Kondisi kerja 

X1 
Keterampilan 

Manajerial Kepala 
Sekolah 

1. Conceptual skill 
2. Human skill 
3. Teknical skill 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kwantitatif yang berusaha membuktikan hipotesis dengan analisis statistik. 

Ditinjau dari jenisnya penelitian ini adalah jenis penelitian korelasional yaitu, 

yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan dua variabel atau lebih 

berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi melalui pengumpulan data, pengolahan 

data, kemudian menganalisis dan terakhir menjelaskan. 

3.2  Populasi dan Sampel     

  Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah guru madrasah 

ibtidaiyah se- Kecamatan Ungaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

pengawas pendidikan agama Islam jumlah guru madrasah ibtidaiyah sebanyak 

100 orang yang tersebar pada 15 madrasah. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan tabel Krejcie. Berdasarkan tabel  Krejcie dari 100 anggota populasi 

diperoleh sampel sebanyak 80 orang ( Sugiyono : 63 ) Penentuan sampel 

menggunakan sampling acak ( random sampling ) dengan teknik sampling acak 

sederhana ( simple random sampling ). Setiap anggota populasi mempunyai hak 

yang sama untuk dijadikan anggota sampel. Pengambilan sampel dengan teknik 

proportional random sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan unit 

sekolah secara proporsional atau seimbang dan pengambilannya dilakukan secara 

random (tidak dipilih namun melalui undian). Contoh : MI Mendiro jumlah guru 7 
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orang, penetapan jumlah sampel adalah 7/100 x 80 = 5,6 dibulatkan menjadi 6 

orang. Cara pengambilan 6 orang tersebut diundi dari 7 orang yang ada. Dengan 

demikian sampel yang diperoleh benar-benar representatif. Secara rinci dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 
 

No Nama Madrasah  Polulasi Sampel 
1 MI Mendiro 7 6 
2 MI Beji 7 6 
3 MI Kalirejo 7 6 
4 MI Gedanganak 8 4 
5 MI Kawengen 01 7 6 
6 MI Kawengen 02 6 5 
7 MI Mluweh 6 5 
8 MI Kalisidi 01 6 5 
9 MI Kalisidi 02 6 5 
10 MI Branjang 6 5 
11 MI Keji 6 5 
12 MI Lerep 7 6 
13 MI Nyatnyono 01 7 5 
14 MI Nyatnyono 02 8 6 
15 MI Gogik 6 5 

 Jumlah 100 80 
 
3.3  Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati 

(Sugiyono:2). Variabel  dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari Keterampilan Manajerial Kepala 

Sekolah (X1) dan Budaya Organisasi (X2) dan sebagai variabel terikat adalah 

kepuasan kerja guru ( Y). Untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran 

tentang konsep-konsep variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini perlu diberi batasan atau definisi 

secara operasional. 
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Adapun definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah : 

1. Variabel  keterampilan manajerial kepala sekolah (X1) 

Keterampilan manajerial kepala sekolah adalah kemampuan-kemampuan 

dasar yang dimiliki kepala sekolah dalam menjalankan kepemiminannya yang 

meliputi keterampilan konsep, keterampilan hubungan manusia dan keterampilan 

teknik.  

Keterampilan konsep kepala sekolah diukur berdasarkan indikator 

kemampuan kepala sekolah dalam (1) merencanakan semua kegiatan sekolah, (2) 

mendiagnosa permasalahan sekolah, (3) memecahkan masalah, (4) 

mengkoordinasi kegiatan sekolah, (5) mengembangkan kurikulum, (6) 

mengembangkan staf untuk mencapai tujuan sekolah. 

Keterampilan hubungan manusia adalah keterampilan untuk 

menempatkan diri di dalam kelompok kerja dan keterampilan menjalin 

komunikasi yang mampu menciptakan kepuasan kedua belah fihak. Indikator 

keterampilan hubungan manusia diwujudkan keterampilan kepala sekolah dalam 

(1) menjalin hubungan kerjasama dengan para guru maupun dengan para 

pengurus majelis sekolah, (2) menjalin komunikasi dengan para guru, (3) 

mengikutsertakan para guru dalam merumuskan pengambilan keputusan, (4) 

memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, (5) menciptakan 

hubungan yang positif dengan masyarakat, dan (6) memperhatikan kesejahteraan 

guru. 

Keterampilan teknis adalah keterampilan menerapkan pengetahuan 

teoritis ke dalam tindakan praktis, kemampuan memecahkan masalah melalui 
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taktik yang baik dan kemampuan menyelesaikan tugas secara sistematis .Indikator 

keterampilan teknis meliputi (1) membimbing guru dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar, (2) mengkoordinasi penggunaan peralatan pengajaran, (3) 

membantu guru dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa serta bimbingan dan 

konseling pada siswa, (4) membimbing guru dalam melaksanakan administrasi 

sekolah/kelas, dan (5) menyusun anggaran belanja sekolah. 

Indikator-indikator keterampilan managerial kepala sekolah diungkap 

berdasarkan persepsi guru. Untuk mendapatkan data digunakan teknik angket.  

2. Variabel  Budaya Organisasi ( X2 ) 

Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, 

nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan 

pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah 

adaptasi eksternal dan integrasi internal. Selanjutnya variabel budaya organisasi 

pada masing-masing sekolah diukur berdasarkan (1) individual  autonomy dengan 

indikator mendorong kemandirian dan  kesempatan berinisiatif (2) structure 

dengan indikator supervisi dan pengendalian guru (3) support dengan indikator 

memberikan motivasi dan mengadakan komunikasi aktif (4) identity dengan 

indikator bangga terhadap organisasi dan bangga terhadap pekerjaan (5) conflict 

tolerance dengan indikator terbuka terhadap konflik dan kritik ( 6 ) risk tolerance 

dengan indikator inovatif dan berani mengambil resiko 

Indikator-indikator budaya organisasi diungkap berdasarkan persepsi 

guru tentang budaya organisasi yang berlaku di sekolah masing-masing. Untuk 

mendapatkan data digunakan teknik angket.  



55 

 

3.  Variabel Kepuasan Kerja ( Y ) 

Kepuasan Kerja  yang dimaksud adalah keadaan perasaan seseorang 

yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, suka atau tidak suka, positif 

maupun negatif serta cara pandang (persepsi) seseorang terhadap pekerjaannya. 

Kepuasan kerja diukur berdasarkan dua faktor yang meliputi (1) motivation factor 

yang terdiri dari  pengakuan, kesesuaian dengan tugas, pekerjaan itu sendiri, 

promosi sedangkan (2) hygiene factor terdiri dari  gaji, hubungan dengan 

bawahan, atasan, rekan sejawat, kebijakan administrasi, kondisi kerja. 

Indikator-indikator kepuasan kerja guru diungkap berdasarkan persepsi 

guru. Untuk mendapatkan data digunakan teknik angket.  

3.4   Metode Pengumpulan Data dan Instrumen 
 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

angket. Pertimbangan menggunakan metode tersebut karena penelitian tentang 

kepusan kerja menggali informasi dari persepsi guru. Angket/kuesioner adalah 

sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dibagikan kepada 

responden dengan harapan dapat diisi sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

(Arikunto 1999 : 58). Jenis angket yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian ini adalah angket tertutup (berstruktur) yang terdiri atas pernyataan 

dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan, responden tinggal memilih 

jawaban yang paling sesuai dengan pendiriannya. Alasan digunakannnya angket 

tertutup karena angket atau kuesioner tertutup memiliki beberapa kelebihan yaitu : 

(1) data yang diperoleh menggunakan kuesioner tertutup mudah dianalisis secara 

statistik, (2) responden tinggal memilih alternatif jawaban yang tersedia sesuai 
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dengan pendiriannya, (3) responden tidak perlu menulis atau mengekspresikan 

pikirannya dalam bentuk tulisan, dan (4) waktu untuk mengisi angket tertutup 

lebih singkat dibanding angket terbuka. Selain hal tersebut asumsi yang mendasari 

digunakannya kuesioner tertutup adalah: (1) semua responden mengerti dan 

memahami maksud pertanyaan sesuai dengan pemahaman peneliti, (2) pilihan 

jawaban yang diberikan oleh responden dapat dipercaya, obyektif, dan jujur, dan 

(3) jawaban yang diberikan oleh responden dapat dijadikan dasar untuk analisis 

statistik. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 ( tiga ) yaitu 

instrumen untuk variabel keterampilan  manajerial kepala sekolah , budaya 

organisasi dan kepuasan kerja. Instrumen tersebut berupa angket yang disusun 

sesuai dengan variabel-variabel di atas. Alasan digunakannya angket sebagai 

pengumpul data karena angket mempunyai kedudukan yang tinggi dan memiliki 

kemampuan mengungkap potensi yang dimiliki responden serta dilengkapi 

petunjuk yang seragam bagi responden (Arikunto 1999:101). 

 Untuk memperoleh data, pembuatan instrumen terlebih dahulu 

dilakukan inventarisasi indikator dari masing-masing variabel. Aspek-aspek yang 

akan diungkap melalui instrumen kuesioner ini merupakan aspek-aspek yang 

berkaitan dengan keterampilan manajerial kepala sekolah, budaya organisasi, dan 

kepuasan kerja berdasarkan persepsi guru.   Keterkaitan antara indikator, sumber 

data, dan butir pertanyaan dapat dilihat pada tabel berikut. 
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 Tabel 3.2. Kisi-kisi Angket Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah 

No Sub Variabel Indikator No Item 
1. Conseptual 

Skill 
 

a.  merencanakan semua kegiatan  
sekolah 

b.  kemampuan mendoagnosa  
permasalahan di sekolah 

c.  kemampuan memecahkan 
masalah 

d.  mengkoordinasi kegiatan 
sekolah 

e.  mengembangkan kurikulum 
f.  mengembangkan staf 

untukmencapai 
    tujuan sekolah 

1,2 
 
3,4 
 
5,6 
7 
8,9,10 
 
11,12,13 

2. Human Skill a. menjalin kerjasama dengan para 
guru maupun majelis sekolah 

b. menjalin komunikasi dengan para 
guru 

c. mengikutsertakan para guru dalam 
merumuskan pengambilan 
keputusan 

d. memberikan penghargaan kepada 
guru berprestasi 

e. menciptakan hubungan yang 
positif dengan masyarakat 

f.   memperhatikan kesejahteraan 
guru 

14, 15 
 
16 
 
17 
 
18,19 
 
20,21 
 
22,23 

3. Teknical Skill a. membimbing guru dalam 
melaksanakan proses belajar 
mengajar 

b. mengkoordinasi penggunaan 
peralatan pengajaran 

c. membantu guru dalam 
mendiagnosa kesulitan belajar 
siswa serta bimbingan dan 
konseling pada siswa 

d. membimbing guru dalam 
melaksanakan administrasi 
sekolah/kelas 

e.  menyusun anggaran belanja 
sekolah 

24,25 
 
 
26 
 
 
27,28 
 
 
29 
 
 
30 
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Tabel 3.3. Kisi-kisi Angket Budaya Organisasi 
 

No Sub Variabel Indikator No Item 
1. 

Individual autonomy  
 

a. mendorong kemandirian 

b. kesempatan berinisiatif  

1,2,3 

4 

2. 
 Structure 
 

a. supervisi 

b. pengendalian 

5,6 

7,8,9,10 

3. 
Support 

a. memberikan motivasi 11, 12 

4. 
Identity 
 

a. bangga terhadap organisasi 

b. bangga terhadap pekerjaan 

13,14,15 

16 

5. 
Conflic tolerance 
 

a.  terbuka terhadap konflik 

b.  terbuka terhadap kritik 

17 

18,19,20 

6. 

Risk tolerance 
 

a.  inovatif 
 
b.  berani mengambil resiko 
 

21,22,23 
 
24,25 

 
Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Kepuasan Kerja 

 
No Sub Variabel Indikator No Item 
1. 

Motivation Factor 
a. adanya pengakuan terhadap  

tugas 1,2 
  b. kesesuaian dengan tugas 3,4,5,6 

  c. pekerjaan itu sendiri 7,8,9 

  d. kesempatan untuk promosi 10,11 

2. Hygiene Factor a. Gaji yang layak 12 

 
 

b. Administrasi yang tidak 
memberatkan 

13,14, 
15 

 
 

c. Hubungan dengan atasan, teman 
sekerja 

16,17,18
,19,20 

 
 

d. Kondisi kerja yang nyaman 
 

21,22,23
,24 

 
 e. Keamanan kerja 

25, 26, 
27 

  
Penyusunan angket selanjutnya menggunakan skala Likert. Sugiyono 

(2003:72) menegaskan bahwa skala Likert dapat digunakan untuk mengukur 
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sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif. Adapun sistem penilaiannya menggunakan rentang antara 1 

sampai dengan 5. Pengembangan semua instrumen dilakukan sendiri oleh peneliti 

berdasarkan teori dan meteri.  

Tabel 3.5  
Gradasi Jawaban Model Skala Likert 

No Jawaban Jawaban Skor 
1. Tidak baik Tidak puas 1 
2. Kurang baik Kurang puas 2 
3. Cukup baik Cukup puas 3 
4. Baik Puas 4 
5. Sangat baik Sangat baik 5 

 

3.5   Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

sebelumnya telah diuji coba. Pelaksanaan uji coba dikenakan pada sumber data 

yang bukan termasuk anggota dalam sampel yang telah dipilih. Uji coba 

dilakukan terhadap 20 guru dalam populasi. Hal tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan instrumen yang valid dan releabel. Hasil dari uji validitas dan 

reliabilitas selanjutnya dipakai pedoman untuk mendapatkan data penelitian. Uji 

validitas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 11.5 

for Windows 2000. Adapun rincian jumlah responden uji instrumen terlihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 3.6 Rincian Jumlah Responden Uji Coba Instrumen Penelitian 
 

No Nama Madrasah  Jumlah Responden 
1 MI Mendiro 1 
2 MI Beji 1 
3 MI Kalirejo 1 
4 MI Gedanganak 4 
5 MI Kawengen 01 1 
6 MI Kawengen 02 1 
7 MI Mluweh  1 
8 MI Kalisidi 01 1 
9 MI Kalisidi 02 1 
10 MI Branjang 1 
11 MI Keji 1 
12 MI Lerep 1 
13 MI Nyatnyono 01 2 
14 MI Nyatnyono 02 2 
15 MI Gogik 1 

 Jumlah 20 
 

3.5.1 Uji Validitas 

 Uji validitas instrumen dimaksudkan untuk memperoleh instrumen yang 

valid. Sesuai makna validitas yang disampaikan oleh Suharsimi ( 1996 : 58 ) ” 

satu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen 

”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas internal. Hal ini karena 

peneliti ingin mengetahui valid dan tidaknya instrumen atas dasar kevalidan soal 

setiap butir dengan mengembangkan teori-teori yang ada. Untuk mencapai 

validitas ini, instrumen penelitian diujicobakan pada 20 orang guru di luar sampel 

penelitian. Untuk menetapkan apakah suatu item instrumen valid atau tidak 

dengan jalan mengkorelasikan skor yang diperoleh dari setiap butir instrumen 

(item) dengan skor keseluruhan (total). Korelasi skor butir dengan skor total harus 

signifikan. Jika semua skor butir berkorelasi secara signifikan dengan skor total 
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maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur itu mempunyai validitas (Sugiyono 

2002:272).  

 Hasil uji validitas secara lengkap terlampir, sedangkan rangkuman 

hasil uji validitas dengan komputer program SPSS versi 12 for Windows 2000 

untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut. 

Tabel 3.7 
Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen (Angket) Penelitian 

No. Variabel 
Penelitian 

Jumlah 
Item 

Tidak Valid Valid Keterangan 

1. Keterampilan 
Manajerial 
Kepala Sekolah 

35 5 item yaitu 
nomor : 
7,8,18,20,21  

30 Item yang 
tidak valid 
tidak dipakai 

2. Budaya 
Organisasi 

30 5 item yaitu 
nomor : 
4,12,14,20,21 

25 Item yang 
tidak valid 
tidak dipakai 

3. Kepuasan Kerja 36 9 item yaitu 
nomor : 
5,10,11,15,17
,18,22,24,32  

27 Item yang 
tidak valid 
tidak dipakai 

  

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan sutu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik ( Suharsimi 1996: 168 ). Suatu alat ukur dikatakan dipercaya 

apabila alat ukur tersebut baik dan mantap dalam arti walaupun alat ukur tersebut 

digunakan  berkali-kali hasilnya tetap sama. Dalam penelitian ini, untuk 

mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus Alpha karena datanya ordinal. 

Hasil uji reliabilitas secara lengkap terlampir, sedangkan rangkuman 

hasil uji reliabilitas dengan komputer program SPSS versi 11,5 for Windows 2000 

untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut. 
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Tabel 3.8 
Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen (Angket) Penelitian 

No. Variabel Penelitian Jumlah 
Item 

Koefisien 
Korelasi Hasil 

Analisis 

Keteranga
n 

1. Keterampilan 
Manajerial  Kepala 
Sekolah 

30 0.932 Reliabel 

2. Budaya Organisasi 25 0.931 Reliabel 
3. Kepuasan Kerja 27 0.929 Reliabel 

 

Angka pada nilai alpha untuk semua variabel berada di atas angka 0,666 

sehingga semua instrumen releabel.  

Berdasarkan hasil analisis uji validitas dan reliabilitas sebagaimana 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item sudah teruji validitas dan 

reliabilitasnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai instrumen yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 

3.6  Teknik Analisis Data  

3.6.1 Statistik Diskriptif 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikut yang 

dilakukan adalah mengadakan analisis terhadap semua data yang telah terkumpul. 

Cara yang ditempuh peneliti adalah memberikan skor untuk setiap jawaban per 

item soal dari angket yang disebarkan kepada para responden. Kemudian seluruh 

skor dijumlahkan secara keseluruhan, dan dianalisis secara statistik. Dari hasil 

penelitian kemudian dibuat lima kategori yaitu sangat baik, baik, cukup baik, 

kurang baik dan tidak baik. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis korelasi sederhana dan korelasi berganda ( multiple 

regression analysis ) dengan bantuan program SPSS 11.5.  
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3.6.2 Uji Prasyarat analisis  

Uji prasyarat analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data 

yang dikumpulkan memenuhi persyaratan untuk dianalisis dengan teknik yang 

telah direncanakan. Uji tersebut diantaranya : 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data yang akan 

dianalisis berdistribusi normal begitu juga dengan semua variabel yang diteliti 

berdistribusi normal. Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnof (Ghozali:2006:114). Data dianalisis dengan bantuan komputer 

program SPSS versi 11.5 Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Di 

samping menggunakan uji Kolmogorov Smirnov analisis kenormalan data ini juga 

didukung dari Plot of Regression Standardized Residual. Apabila grafik yang 

diperoleh dari output SPSS ternyata diperoleh titik-titik yang mendekati garis 

diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal 

b. Uji Homogenitas 

   Uji homogenitas dimaksudkan untuk menguji kesamaan varian populasi 

yang berdistribusi normal. Jika ternyata tidak terdapat perbedaan variasi diantara 

kelompok sampel mengandung arti bahwa kelompok-kelompok tersebut homogen 

( Suharsimi : 2000 ). Pengujian homogenitas menggunakan uji Lavene (Santoso 

1999:263). Pengujian homogenitas varians skor variabel terikat untuk setiap nilai 

skor variabel bebas tertentu dengan uji Lavene tersebut dilakukan berdasarkan 

kelompok setiap variansi nilai dari skor bebas. Uji Lavene untuk mengetahui 
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homogenitas varians Y atas X1, Y atas X2, dilakukan dengan bantuan komputer 

program SPSS versi 11.5 for Windows 2000. Dasar pengambilan keputusannya 

berdasarkan pada nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi > 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa data-data bersifat homogen. Di samping melalui uji statistik, 

secara grafis dapat dilihat dari Multivariate Standardized Scatterplot. Dasar 

pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk pola 

tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat 

homogen atau tidak mengandung heterokedastisitas. 

c. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakulan untuk mengetahui apakah variabel bebas ( X1), dan 

variabel  bebas ( X2 ) sebagai prediktor mempunyai hubungan yang linear atau 

tidak dengan variabel terikat (Y). Melalui program SPSS diketahui jika Freg > F 

tabel mempunyai arti hubungan antara masing-masing prediktor dengan kriteria 

linier sebaliknya jika Freg < F tabel maka hubungan antara masing-masing 

prediktor dengan kriteria tidak linear. 

d.  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) ( Ghozali : 2006: 91 ). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian multikolinieritas ini 

dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor (VIF). Antara variabel bebas dikatakan 

multikolinieiritas apabila toleransinya < 0,1 dan VIF > 10.  
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e. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada pereode t dengan kesalahan 

pengganggu pada pereode t-l sebelumnya ( Ghozali : 2006 : 95 ). Uji autokorelasi 

yang digunakan adalah uji Durbin – Watson ( DW test ). 

3.6.3 Uji Hipotesis 
 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji parsial dan uji 

simultan. 

a. Uji Parsial 

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

regresi maupun korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas (X1, 

X2 ) dengan variabel terikat (Y). Data dianalisis dengan bantuan komputer 

program SPSS versi 11.5 for Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan Y dengan variabel 

X2 dikontrol, variabel X2 dengan Y dengan variabel X1 dikontrol.  

b. Uji Simultan 

Pengujian secara simultan digunakan untuk menguji signifkansi korelasi 

ganda tentang hubungan antara dua variabel atau lebih variabel bebas 

(independent variable) dengan satu variabel terikat (dependent variable). Dalam 

penelitian ini, analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara keterampilan 

manajerial kepala sekolah (X1), budaya organisasi (X2) dengan kepuasan kerja 

guru (Y). 
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Analisis regresi ganda bertujuan untuk meramalkan nilai pengaruh dua 

atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 

0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Hk) diterima.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan terhadap guru-guru madrasah ibtidaiyah se- 

Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang dengan sampel sebanyak 80 orang. 

Data penelitian diambil menggunakan angket yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya untuk setiap variabel, yaitu: Variabel Keterampilan manajerial 

kelapa sekolah (X1), budaya organisasi (X2), dan kepuasan kerja (Y), dengan 

deskripsi data sebagai berikut. 

4.1.1  Hasil Analisis Diskriptif  

1. Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah 

Jawaban responden tentang keterampilan manajerial kepala sekolah MI 

kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang sebanyak 30 butir pertanyaan yang 

mencakup indikator conceptual skill, human skill, dan technical skill didapatkan 

skor maksimum 138 dan minimum 72 dengan skor rata-rata 106,36 dan standar 

deviasi (s) 17,215 . Dari rentang data tersebut selanjutnya dibuat lima kriteria 

yakni keterampilan manajerial sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan 

keterampilan manajerial tidak baik, tenyata secara umum menurut pendapat 

responden keterampilan manajerial kepala sekolah MI kecamatan Ungaran 

Kabupaten Semarang adalah cukup baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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 Tabel 4.1  Pendapat Responden tentang Keterampilan Manajerial Kepala MI se 
Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang 

 
No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 126 - 150 13 16,25% 
2. Baik 102 - 125 34 42.5% 
3. Cukup Baik 78 - 101 27 33,75% 
4. Kurang Baik 54 - 77 6 7,5% 
5. Tidak Baik 30 - 53 0 0 
 Total - 80 100% 

 
 Tabel di atas memperlihatkan responden yang berpendapat bahwa 

keterampilan manajerial kepala sekolah sangat baik sebanyak 16,25%, yang 

berpendapat baik sebanyak 42,5%, yang berpendapat cukup baik sebanyak 

33,75%, yang berpendapat kurang baik sebanyak 7,5% dan tidak ada  responden 

yang menyatakan ketreampilan manajerial kepala sekolah tidak baik. Data 

tersebut membuktikan bahwa secara umum keterampilan manajerial kepala 

madrasah ibtidaiyah di kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang baik. 

 Selanjutnya diskripsi hasil penelitian untuk masing-masing item 

berdasarkan subvariabelnya adalah sebagai berikut : 

a. Konseptual Skill 

Kepala sekolah yang memiliki keterampilan manajerial baik salah satu 

indikatornya adalah memiliki keterampilan konsep. Keterampilan konsep ini tersebut 

meliputi keterampilan merencanakan semua kegiatan sekolah, mendiagnosa 

permasalahan sekolah, memecahkan masalah, mengkoordinasi kegiatan sekolah, 

mengembangkan kurikulum, mengembangkan staf untuk mencapai tujuan sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi guru tentang keterampilan konsep 

yang dimiliki kepala sekolah menunjukkan bahwa sebagian besar kepala 

madrasah ibtidaiyah di kecamatan Ungaran kabupaten Semarang memiliki 
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kemampuan konseptual yang cukup dengan prosentase 45%, seperti terlihat pada 

tabel berikut : 

Tabel. 4.2  Pendapat Responden Tentang Keterampilan Konsep 

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 57 - 65 7 8,75% 
2. Baik 46 - 56 32 40% 
3. Cukup Baik 35- 45 36 45% 
4. Kurang Baik 24 - 34 5 6,25% 
5. Tidak Baik 13- 23 0 0 
 Total - 80 100% 

 

Data tersebut membuktikan bahwa kepala sekolah belum menjalankan tugas-

tugas yang berhubungan langsung dengan keterampilan konseptual dengan baik. 

b. Human Skill 

 Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan  bahwa keterampilan hubungan 

manusia yang dimiliki oleh kepala sekolah pada madrasah ibtidaiyah kecamatan 

Ungaran kabupaten Semarang berdasarkan persepsi guru sebanyak 40% mengatakan 

baik. Jumlah yang cukup besar juga adalah pendapat yang menyatakan keterampilan 

hubungan manusia cukup baik sebesar 37,5% mendekati prosentase yang memilih 

jawaban baik. Hal ini berarti masih banyak kepala madrasah yang baru memiliki 

keterampilan hubungan manusia di bawah baik. 

Tabel berikut adalah ringkasan hasil penelitian tersebut. 

        Tabel. 4.3  Pendapat Responden Tentang Keterampilan Hubungan Manusia 
 

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 42 - 50 17 21,25% 
2. Baik 34 - 41 32 40% 
3. Cukup Baik 26- 33 30 37,5% 
4. Kurang Baik 18 - 25 1 1,25% 
5. Tidak Baik 10 -  17 0 0 
 Total - 80 100% 
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Data tersebut memberi arti bahwa keterampilan hubungan sosial kepala 

sekolah dalam bekerjasama dengan guru, komite dan lingkungan berjalan dengan 

baik. 

c. Teknical Skill 

 Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan  bahwa keterampilan teknik 

yang dimiliki oleh kepala sekolah pada madrasah ibtidaiyah kecamatan Ungaran 

kabupaten Semarang berdasarkan persepsi guru sebanyak 55% mengatakan baik. 

Tabel berikut adalah ringkasan hasil penelitian tersebut. 

Tabel. 4.4  Pendapat Responden Tentang Keterampilan Teknis  

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 31 - 25 7 8,75% 
2. Baik 25 - 30 44 55% 
3. Cukup Baik 19- 24 16 20% 
4. Kurang Baik 13 - 18 5 6,25% 
5. Tidak Baik 7 -  12 8 10% 
 Total - 80 100% 

 
Data tersebut memberi arti bahwa kepala sekolah sebagian besar 

membimbing membimbing dan membantu guru dalam proses belajar mengajar 

maupun administrasi 

2.  Budaya Organisasi 

Angket tentang budaya organisasi MI kecamatan Ungaran Kabupaten 

Semarang sebanyak 25 butir pertanyaan yang mencakup indikator budaya organisasi 

yaitu individual autonomy, structure, support, identity, conflict tolerance dan risk 

tolerance didapatkan skor maksimum 131 dan minimum 67 dengan skor rata-rata 

89,18 dan standar deviasi (s) 14,657. Dari rentang data tersebut selanjutnya dibuat 

lima kriteria yakni budaya sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. 
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Dari jawaban responden secara umum budaya organiasi MI  di kecamatan Ungaran 

cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel. 4.5  Pendapat Responden tentang Budaya Organisasi MI se 
Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang 

 
No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 105 - 125 18 22,5% 
2. Baik 85 - 104 27 33,75% 
3. Cukup Baik 65- 84 35 43,75% 
4. Kurang Baik 45 - 64 0 0 
5. Tidak Baik 25 -  44 0 0 
 Total - 80 100% 

 
Tabel di atas memperlihatkan responden yang berpendapat bahwa budaya 

organisasi sekolah sangat baik sebanyak 22,5% , yang berpendapat baik sebanyak 

33,75% , yang berpendapat cukup baik sebanyak 43,75% dan tidak ada responden 

yang berpendapat kurang baik ataupun tidak baik. Adapun keadaan budaya 

organisasi berdasarkan subvariabel yang ada adalah sebagai berikut : 

a. Individual Autonomy 

Salah satu indikator budaya organisasi yang baik adalah adanya dorongan 

untuk mandiri dan  kesempatan berinisiatif. Hasil penelitian yang dilakukan 

memberi gambaran bahwa sebanyak 48,75% guru MI kecamatan Ungaran 

berpendapat telah mendapat kesempatan untuk mandiri dan berinisiatif dengan 

baik. Tabel berikut merupakan ringkasan hasil penelitian selengkapnya. 

Tabel 4.6 Pendapat Responden Tentang Kemandirian Individu 

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 18 - 20 9 11,25% 
2. Baik 15 - 17 39 48,75% 
3. Cukup Baik 12- 14 15 18,75% 
4. Kurang Baik 8 - 11 13 16,25% 
5. Tidak Baik 4 -  7 4 5% 
 Total - 80 100% 
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b. Structure  

 Structure adalah salah satu indikator budaya organisasi dimana supervisi 

dan pengendalian organisasi berjalan dengan baik. Hasil penelitian pada guru MI 

di kecamatan Ungaran memberikan gambaran bahwa 38,75% guru berpendapat 

bahwa supervisi dan pengendalian organisasi berjalan dengan baik. Ringkasan 

hasil penelitian seperti pada tabel berikut. 

 Tabel. 4.7 Pendapat Responden Tentang Structure 

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 26 - 30 13 16,25% 
2. Baik 21 - 25 31 38,75% 
3. Cukup Baik 16 - 20 22 27,5% 
4. Kurang Baik 11 - 15 14 17,5% 
5. Tidak Baik 6 -  10 0 0 
 Total - 80 100% 

c. Support 

Indikator budaya organisasi yang baik diantaranya adalah adanya support 

atau pemberian motivasi kepada anggotanya. Hasil penelitian terhadap guru MI di 

kecamatan Ungaran dapat disimpulkan bahwa dorongan sekolah terhadap guru 

untuk berkembang cukup baik. Hal itu diakui oleh 47,5% responden. Kesimpulan 

yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut adalah sekolah belum 

sepenuhnya memotivasi gurunya dengan baik. Berikut adalah tabel ringkasan 

hasil penelitian.  

Tabel. 4.8 Pendapat Responden Tentang Dorongan Untuk Maju 

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 10 - 11 0 0% 
2. Baik 8 - 9 16 20% 
3. Cukup Baik 6 - 7 38 47,5% 
4. Kurang Baik 4 - 5 18 22,5% 
5. Tidak Baik 2 -  3 8 10 
 Total - 80 100% 
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d. Identity 

Identity yang dimaksud adalah sikap guru terhadap identitas pekerjaan 

yang dijalaninya dibuktikan dengan adanya rasa bangga terhadap sekolah dan 

pekerjaanya sebagai guru. Ringkasan hasil penelitian tergambar pada tabel 

berikut. 

Tabel. 4.9  Pendapat Responden Tentang Identity 

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 18 - 20 11 13,75% 
2. Baik 15 - 17 30 37,5% 
3. Cukup Baik 12- 14 31 38,75% 
4. Kurang Baik 8 - 11 8 10% 
5. Tidak Baik 4 -  7 0 0 
 Total - 80 100% 

 

Menurut pendapat guru MI kecamatan Ungaran 38,75% guru mengatakan cukup 

bangga terhadap sekolah dan pekerjaan mereka 

e. Confict Tolerance 
 

Terbuka terhadap penyelesaian konflik dan terbuka terhadap kritik adalah 

salah satu indikator budaya organisasi yang baik. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan sebanyak 41,25% guru mengatakan bahwa sekolah telah terbuka dalam 

mangatasi segala permasalahan dan terbuka terhadap kritik. Ringkasan hasil 

penelitian terlihat pada table berikut. 

Tabel. 4.10  Pendapat Responden Tentang Transparansi Masalah 

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 18 - 20 13 16,25% 
2. Baik 15 - 17 33 41,25% 
3. Cukup Baik 12- 14 28 35% 
4. Kurang Baik 8 - 11 6 7,5% 
5. Tidak Baik 4 -  7 0 0 
 Total - 80 100% 
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f. Risk Tolerance 

Sikap sekolah yang inovatif dan berani mengambil resiko dalam 

pangambilan keputusan adalah indikator adanya budaya organisasi yang baik. 

Tabel berikut merupakan ringkasan dari hasil penelitian. 

 Tabel 4.11 Pendapat Responden Tentang Keberanian Mangambil Resiko 
 

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 18 - 20 13 16,25% 
2. Baik 15 - 17 33 41,25% 
3. Cukup Baik 13- 16 28 35% 
4. Kurang Baik 9 - 12 6 7,5% 
5. Tidak Baik 5 -  8 0 0 
 Total - 80 100% 

 

Berdasarkan pendapat guru sebanyak 41,25% guru berpendapat bahwa sekolah 

mereka telah bersikap inovatif dan berani mengambil resiko terhadap 

perkembangan madrasah. 

3.  Kepuasan Kerja 

Dari angket tentang kepuasan kerja guru MI se- Kecamatan Ungaran 

Kabupaten Semarang sebanyak 27 butir pertanyaan yang mencakup indikator 

pengakuan terhadap tugas, kesesuaian dengan tugas, pekerjaan itu sendiri, 

kesempatan untuk promosi, gaji yang layak, administrasi, pola hubungan, kondisi 

kerja dan keamanan kerja didapatkan skor maksimum 124 dan minimum 47 

dengan skor rata-rata 97,64 dan standar deviasi (s) 12,199. Dari rentang data 

tersebut selanjutnya dibuat lima kriteria yakni kepuasan sangat baik, baik, cukup 

baik, kurang baik, dan tidak baik. Penterjemahan dari kriteria sangat baik sampai 

dengan kurang baik adalah sangat puas sampai dengan tidak puas. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel. 4.12  Pendapat Responden tentang Kepuasan Kerja Guru MI 
Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang 

 
No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 115 - 135 12 15% 
2. Baik 93 - 114 37 46,25% 
3. Cukup Baik 71- 92 31 38,75% 
4. Kurang Baik 49 - 70 0 0% 
5. Tidak Baik 27-  48 0 0% 
 Total - 80 100% 

 
Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum guru madrasah 

ibtidaiyah di kecamatan Ungaran puas dengan pekerjaannya saat ini. Dari 

Responden yang berpendapat bahwa mereka sangat puas dengan pekerjaannya 

sebanyak 15%, yang berpendapat puas sebanyak 46,25%, yang berpendapat cukup 

puas sebanyak 38,75% dan tidak ada yang berpendapat kurang puas dan tidak 

puas. Walaupun demikian angka guru yang menjawab cukup puas dengan 

pekerjaannya juga relatif tinggi yaitu 38,75% mendekati angka yang puas. 

Kelompok ini merupakan guru yang harus mendapat perhatian agar kepuasan 

kerja mreka bias ditingkatkan. Adapun pendapat mereka tentang indikator 

kepuasan kerja terbagi atas dua bagian yaitu: 

a. Motivation Factor 

Motivation factor adalah sumber kepuasan kerja guru yang lebih banyak 

berasal dari diri guru sendiri meliputi pengakuan terhadap tugas, kesesuaian 

dengan tugas, pekerjaan itu sendiri, dan kesempatan untuk promosi. Hasil 

penelitian memberikan gambaran bahwa sebanyak 55% guru mengatakan bahwa 

mereka memiliki motivasi yang baik yang mendorong mereka untuk puas 

terhadap pekerjaannya. Hasil selengkapnya dari penetian terlihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel. 4.13  Pendapat Responden Tentang Faktor Motivasi 

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 47 - 55 13 16,25% 
2. Baik 38 - 46 44 55% 
3. Cukup Baik 29- 37 23 28,75% 
4. Kurang Baik 20 - 28 0 0% 
5. Tidak Baik 11-  19 0 0% 
 Total - 80 100% 

  
b. Higiene Factor 

Higiene factor adalah indikator kepuasan guru yang bersumber dari situasi 

eksternal diantaranya gaji, administrasi yang tidak memberatkan, hubungan kerja, 

kondisi kerja dan keamanan kerja. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa 

sebanyak 52,5% guru mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan faktor 

penyehat dari kepuasan kerja dengan baik yang mendorong mereka untuk puas 

terhadap pekerjaannya. Hasil selengkapnya dari penetian terlihat pada tabel 

berikut. 

Tabel. 4.14  Pendapat Responden Tentang Faktor Penyehat 

No Kriteria Skor Frekuensi Prosentase 
1. Sangat baik 68 - 80 9 11,25% 
2. Baik 55 - 67 42 52,5% 
3. Cukup Baik 42- 54 23 28,75% 
4. Kurang Baik 29 - 41 6 7,5% 
5. Tidak Baik 16-  28 0 0% 
 Total - 80 100% 

 
4.1.2  Hasil Uji Persyaratan 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data ( Normality ) 

 Sebagai salah satu prasyarat analisis regresi, yaitu distribusi data yang 

dianalisis harus normal, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian tingkat 

kenormalan data dengan menggunakan analisis Kolmogorof- Smirnov Goodness 
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of Fit Test dibantu dengan komputer pengolah data statistik SPSS ( Statistical 

Program for Social Science ) versi 11.5. Adapun ringkasan hasil analisis seperti 

terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.15  Ringkasan Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Setiap 
Variabel 

 
Variabel Mean S K-S-Z p Keterangan 

X1 106,36 17,215 0,834 0,490 Normal 
X2 89,18 14,657 0,901 0,391 Normal 
Y 97,64 12,199 0,877 0,425 Normal 

 
Tabel di atas memperlihatkan bahwa signifikansi Kolmologorov-Smirnov Z 

untuk variabel keterampilan manajerial kepala sekolah (X1) sebesar 0,834 dengan 

probabilitas 0,834, budaya organisasi (X2) dengan probabilitas 0,391 dan 

kepuasan kerja guru (Y) dengan probabilitas 0,425. Ketiga variabel menunjukkan 

angka probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi (α=0,05) sehingga distribusi 

data tidak menyimpang dari kurva normalnya atau dapat dinyatakan bahwa data 

berdistribusi normal. Grafik berikut merupakan gambaran normalitas dari masing-

masing variabel. 
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Grafik 4.1 Normalitas Data X1, X2, Y 

4.1.2.2  Uji Homogenitas Data ( Homogenity ) 

 Sebagai salah satu syarat analisis berikutnya adalah data penelitian harus 

merupakan data dari unit-unit sample yang homogen. Selanjutnya dilakukan 
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pengujian homogenitas dan hasil uji homogenitas dari sample didapat hasil 

sebagai berikut. 

 Tabel. 4.16  Hasil Uji Homogenitas atau Homokedastisitas 

Test of Homogeneity of Variance

2.568 2 236 .079
2.494 2 236 .085

2.494 2 228.164 .085

2.552 2 236 .080

Based on Mean
Based on Median
Based on Median and
with adjusted df
Based on trimmed mea

SKOR

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai Levene Test Statistic yang 

didasarkan pada nilai rata-rata menunjukkan angka 2,58 dengan probabilitas ( 

sig.) sebesar 0,79. Nilai probabilitas menunjukkan angka lebih besar dari taraf 

signifikansi  α = 0,05 sehingga data yang diambil dari setiap unit sampel dengan 

variasi yang homogen.   
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Grafik . 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas 
 

Grafik 4.2 titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu vertikal dan tidak 

membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung heterokedastisitas atau bersifat homogen. 
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4.1.2. 3  Uji Linieritas Hubungan (Linierity of Correlation) 

Untuk analisis regresi linier sebelumnya perlu dilakukan pengujian 

linieritas hubungan antara variabel independent dan dependentnya, yaitu X1-Y,dan 

X2-Y; yaitu hubungan antara variabel keterampilan manajerial kepala sekolah (X1) 

dan kepuasan kerja guru (Y), budaya organisasi sekolah (X2) dan kepuasan kerja 

guru (Y) serta antara variael keterampilan manajerial kepala sekolah (X1) dan 

kepuasan kerja guru( X2) dengan kepuasan kerja (Y). Pengujian linieritas 

menggunakan bantuan perangkat lunak komputer pengolah data statistik SPSS 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Hubungan variabel keterampilan manajerial kepala sekolah (X1) dengan 
kepuasan kerja (Y) 

 
Hasil perhitungan analisis regresi sederhana dan uji linieritas diperoleh 

nilai F sebesar 167,10 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai p lebih kecil  dari 

taraf signifikansi 0,05, maka dapat dinyatakan hubungan variabele keterampilan 

manajerial (X1) dengan Kepuasan Kerja (Y) tidak menyimpang dari persamaan 

garis liniernya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik hubungan X1 dan Y 

seperti pada gambar berikut. 
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Grafik  4.3 Tebaran Data Hubungan X1 dengan Y 
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b.  Hubungan variabel budaya organisasi (X2) dengan kepuasan kerja (Y). 

Hasil perhitungan analisis regresi sederhana dan uji linieritas diperoleh 

nilai F sebesar 168,452 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai p lebih kecil  dari 

taraf signifikansi 0,05, maka dapat dinyatakan hubungan X2 terhadap Y tidak 

menyimpang dari persamaan garis liniernya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

grafik hubungan X2 dan Y seperti pada gambar berikut. 
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Grafik. 4.4 Tebaran Data Hubungan X2 dan Y 

c.  Hubungan variabel keterampilan manajerial kepala sekolah (X1) dan  budaya 
organisasi (X2) dengan kepuasan kerja (Y). 

 
Hasil perhitungan analisis regresi sederhana dan uji linieritas diperoleh 

nilai F sebesar 108,120 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai p lebih kecil  dari 

taraf signifikansi 0,05, maka dapat dinyatakan hubungan X1, X2 dengan Y tidak 

menyimpang dari persamaan garis liniernya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

grafik hubungan X1, X2 dengan Y seperti pada gambar berikut. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Grafik. 4.5 Tebaran Data Hubungan X1, X2 dengan Y 

4.1.2.4   Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio 

factor (VIF). Antara variabel bebas dikatakan multikolinieiritas apabila 

toleransinya < 0,1 dan VIF > 10. Hasil pengujian multikolineiritas selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel. 4.17  Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menggambarkan bahwa nilai VIF untuk masing-masing 

variable baik variabel keterampilan manajerial kepala sekolah maupun budaya 

organisasi sebesar 3,632 dibawah angka 10 sehingga diduga tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 

 

Coefficientsa

30.88 4.596 6.719 .000

.314 .079 .442 3.976 .000 .826 .413 .232 .275 3.632

.375 .093 .450 4.044 .000 .827 .419 .236 .275 3.632

(Constant)
Ketrampilan Manajeria
Kepala Sekolah
Budaya Organisasi

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardiz
ed

Coefficients

Beta

Standar
dized

Coeffici
ents

t Sig.
Zero-
order Partial Part

Correlations

Toler
ance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Kepuasan Kerja Gurua. 
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4.1.2.5   Uji Outokorelasi 

Nilai Durbin Watson variabel keterampilan manajerial ( X1) terhadap 

kepuasan kerja (X2) sebesar 1,684. Untuk taraf nyata 5% dengan responden 80 

adalah dl= 1,61 dan du = 1,66. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson 

berada di atas nilai du maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung autokorelasi. Pada model model hubungan X2 terhadap Y didapat 

nilai Durbin Watson 1,473 . Pada taraf nyata 5%  nilai tersebut berada diantara dl 

= 1,61 dan du = 1,66 sehingga hubungan tersebut tidak ada outokorelasi. Untuk 

hubungan antara X1, X2 dengan Y diperoleh angka Durbin Watson sebesar 1,661 

di atas nilai dU = 1,66 karenanya hubungan tersebut tidak outokorelasi. 

4.1.3   Hasil Uji Hipotesis 

4.1.3.1  Uji Parsial 

1.  Pengaruh Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah (X1) terhadap Kepuasan 
Kerja  Guru (Y) 

  
Tabel.4.18  Hasil Uji Partial X1 

 

Coefficientsa

35.410 4.877 7.261 .000

.585 .045 .826 12.923 .000

(Constant)
Ketrampilan Manajeria
Kepala Sekolah

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Kerja Gurua. 
 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dengan bantuan 

program SPSS versi 11.5 diperoleh nilai t konstanta sebesar 7,261 dan t hitung 

sebesar 12,923 dengan nilai probibilitas (sig.)  sebesar 0,000. Nilai probibilitas 

tersebut < level of signifikan (0,05) maka dapat disimpulkan pengaruh X1 

terhadap Y diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Ha yang berbunyi 
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ada pengaruh keterampilan manajerial kepala sekolah terhadap kepuasan kerja 

diterima dengan persamaan regresi 
^
Y = 35,410 + 0,585X1 . Nilai sumbangan 

efektif dari variabel X1 dapat dilihat dari table berikut. 

Tabel.4.19 Hasil Uji Sumbangan Efektif  X1 

Model Summaryb

.826a .682 .678 6.927 1.684
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Ketrampilan Manajerial Kepala Sekolaha. 

Dependent Variable: Kepuasan Kerja Gurub. 
 

Tabel di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,682 yang berarti 

bahwa sumbangan efektif dari variabel keterampilan manajerial kepala sekolah ( 

X1) terhadap kepuasan guru (Y) sebesar 68,2% , sedangkan 31,8% disebabkan 

oleh faktor lain . 

2.  Pengaruh Budaya Organisasi (X2) terhadap Kepuasan Kerja  Guru (Y) 
 

Tabel. 4.20  Hasil Uji Parsial X2 

Coefficientsa

36.276 4.790 7.573 .000
.688 .053 .827 12.979 .000

(Constant)
Budaya Organisasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Kerja Gurua. 
 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial diperoleh nilai t 

konstanta sebesar 7,573 dan t hitung sebesar 12,979 dengan nilai probibilitas (sig.)  

sebesar 0,000. Nilai probibilitas tersebut < level of signifikan (0,05) maka dapat 

disimpulkan pengaruh X2 terhadap Y diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 
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secara parsial Ha yang berbunyi ada pengaruh budaya organisasi  terhadap  

kepuasan kerja  diterima  dengan  persamaan  regresi 
^
Y = 36,276 + 0,688X2 . 

Besarnya sumbangan efektif dari variabel budaya organisasi ( X2) terhadap 

kepuasan guru (Y) sebesar 68,4% , sedangkan 31,6% disebabkan oleh faktor lain. 

seperti terlihat pada table berikut. 

Tabel.4.21 Hasil Uji Sumbangan Efektif X2 

Model Summary b

.826a .682 .678 6.927 1.684
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Ketrampilan Manajerial Kepala Sekolaha. 

Dependent Variable: Kepuasan Kerja Gurub. 
 

3. Pengaruh Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah (X1), dan Budaya     
Organisasi (X2) terhadap Kepuasan Kerja Guru (Y)  

  
 

Tabel. 4.22  Hasil Uji Pengaruh X1, X2 Terhadap Y 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

30.88 4.596 6.719 .000

.314 .079 .442 3.976 .000 .826 .413 .232 .275 3.632

.375 .093 .450 4.044 .000 .827 .419 .236 .275 3.632

(Constant)
Ketrampilan Manajerial
Kepala Sekolah
Budaya Organisasi

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardiz
ed

Coefficients

Beta

Standar
dized

Coeffici
ents

t Sig.
Zero-
order Partial Part

Correlations

Toler
ance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Kepuasan Kerja Gurua. 

ANOVAb

8669.424 2 4334.712 108.120 .000a

3087.063 77 40.092
11756.487 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Ketrampilan Manajerial Kepala Sekolah
a. 

Dependent Variable: Kepuasan Kerja Gurub. 
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Tabel di atas memperlihatkan nilai F sebesar 108,120 memiliki nilai 

probabilitas 0,000 < 0,005 sehingga Ha yang berbunyi ada pengaruh variable X1 

dan X2 terhadap Y diterima. Koofesien regresi untuk keterampilan manajerial 

kepala sekolah sebesar 0,314 dan budaya organisasi 0,375 dengan konstanta 30,88 

sehingga persamaan regresinya adalah  
^
Y = 30,88 + 0,314X1 +0,375 X2 . Angka 

pada tabel 4.11 memberi makna : 

a. Ada pengaruh X1 terhadap Y jika X2 dikontrol.  

Hal tersebut dibuktikan nilai t untuk X1 sebesar 6,719 memiliki nilai 

signifikansi 0,000 < dari 0,05. Kuatnya hubungan antara keduanya jika tidak 

dikontrol adalah 0,826 . Jika X2 dikontrol maka setiap terjadi kenaikan satu skor 

keterampilan manajerial kepala sekolah akan diikuti kenaikan kepuasan kerja guru 

sebesar 0,413 apabila variabel lainnya dianggap tetap. 

b. Ada pengaruh  X2 terhadap Y jika X1 dikontrol.  

Hal tersebut dibuktikan nilai t untuk X2 sebesar 4,044 memiliki nilai 

signifikansi 0,000 < dari 0,05. Kuatnya hubungan antara keduanya jika tidak 

dikontrol adalah 0,827. Jika X1 dikontrol maka setiap terjadi kenaikan satu skor 

budaya organisasi akan diikuti kenaikan kepuasan kerja guru sebesar 0,419 

apabila variabel lainnya dianggap tetap. 

4.1.3.2    Uji Simultan  

Pengujian hipotesis yang menyatakan menyatakan ada pengaruh secara 

simultan keterampilan manajerial kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap 

kepuasan kerja guru dapat dilihat dari hasil uji F.  Kriteria pengujiannya apabila 

nilai p value < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hasil uji simultan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.23 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model Summary

.859a .737 .731 6.332 .737 108.120 2 77 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Ketrampilan Manajerial Kepala Sekolaha. 
 

 
Hasil uji F diperoleh F hitung = 108,120 dan nilai sig = 0,000. Karena nilai 

signifikansi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan secara simultan 

keterampilan manajerial kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja guru diterima. Berdasarkan nilai adjusted R square sebesar 0,731 

menunjukkan bahwa secara simultan keterampilan manajerial kepala sekolah dan 

budaya organisasi memberikan pengaruh sebesar 73,1% terhadap kepuasan kerja 

guru, dan selebihnya 26,9 % dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar kedua faktor 

tersebut.  

4.2  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1  Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah 

Dari hasil penelitian tentang keterampilan manajerial kepala sekolah MI 

kecamatan Ungaran di Kabupaten Semarang yang mencakup indikator conceptual 

skill, human skill, dan technical skill secara umum menurut persepsi  guru-guru 

adalah baik. Guru yang berpendapat bahwa kepala sekolah memiliki keterampilan 

manajerial sangat baik sebanyak 16,25%, yang baik sebanyak 42,5%, yang cukup 

baik 33,75%, yang kurang baik sebanyak 7,5%, dan tidak ada yang tidak baik. 
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Dari hasil tersebut uji untuk masing-masing sub variabel didapatkan 

bahwa 45% guru menyatakan kepala sekolah baru memiliki keterampilan konsep 

yang cukup dan 6,25% kurang, sehingga perlu ditingkatkan menjadi baik bahkan 

sangat baik. Keterampilan hubungan manusia sebanyak 40% telah baik tetapi 

37,5% baru pada taraf cukup yang jumlahnya hampir mendekati angka yang baik. 

Sehingga kemampuan hubungan manusia perlu di tingkatkan. Adapun 

kemampuan teknis kepala sekolah 55% baik tetapi ada 10% yang tidak baik 

sehingga perlu ditingkatkan.   

Dari hasil penelitian terlihat bahwa angka kepala sekolah yang memiliki 

kemampuan manajerial cukup baik tinggi yaitu 33,75%. Kekurangan tersebut 

utamanya adalah kurangnya keterampilan konseptual yang dimiliki kepala 

sekolah, dimana keterampilan konseptual 45% kepala sekolah  baru dalam taraf 

cukup dan 6,25% lagi kurang. Beberapa hal yang dapat dijadikan alasan sehingga 

kepala sekolah belum memiliki keterampilan konseptual yang belum baik adalah 

kelemahan kepala sekolah dalam merencanakan semua kegiatan sekolah. 

Sebagian besar kepala sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah kecamatan Ungaran 

membuat perencanaan kegiatan sekolahnya akan tetapi hanya beberapa saja yang 

mampu melaksanakan program kegiatan tersebut dengan baik. Hal ini disebabkan 

kemampuan secara konseptual untuk menyusun perencanaan kegiatan sekolah 

masih lemah. Banyak rencana kegiatan sekolah yang disusun tidak berdasarkan 

kebutuhan riil di lapangan akan tetapi berdasarkan kebiasaan yang sudah berlaku. 

Dengan perkembangan manajemen berbasis sekolah saat ini mestinya sekolah bisa 

lebih kreatif menyusun perencanaan kegiatan sekolah dengan manariknya dari 
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visi, misi, dan tujuan sekolah untuk kemudian diturunkan ke dalam program 

kegiatan, sehingga program-program sekolah benar-benar rasional sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Kelemahan konseptual lain yang 

menyebabkan keterampilan manajerial kepala sekolah belum baik adalah 

kelemahan dalam mengkoordinasi kegaiatan sekolah. Saat ini kegiatan disekolah 

memang banyak sekali terkait dengan kegiatan yang tidak berhubungan langsung 

dengan proses pembelajaran. Contoh kegiatan-kegiatan tesebut diantaranya 

kegiatan organisasi guru, kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional, Kegiatan 

Hari Olahraga, Kegiatan peringatan-peringatan hari besar agama, kegiatan hari-

hari besar nasional lainnya, kegiatan lomba baik guru, kepala sekolah, maupun 

siswa dimana kegiatan-kegiatan tersebut biasanya berjalan beriringan. Dibutuhkan 

keterampilan kepala sekolah dalam mengkoordinasi kegiatan tersebut. Kepala 

sekolah harus berani mengambil langkah tegas untuk tidak mengikuti kegiatan 

tersebut apabila manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan waktu mengajar 

yang dikorbankan guru untuk kegiatan tersebut. Beberapa kepala sekolah lemah 

dalam mengkoordinasi kegiatan tersebut sehingga banyak guru yang terbebani 

oleh dua pekerjaan sekaligus yaitu pekerjaan mengajar dan mengikuti kegiatan 

diluar kegiatan mengajar. Koordinasi yang lemah menyebabkan banyak yang 

dikorbankan. Guru tidak bisa mengajar dengan baik yang berakibat pada 

rendahnya mutu pembelajaran siswa yang pada akhirnya akan menjadi beban bagi 

guru itu sendiri. Kelemahan konsep selanjutnya adalah kelemahan kepala sekolah 

dalam mengembangkan kurikulum. Beberapa kepala sekolah yang ada saat ini 

adalah kepala sekolah senior yang usianya menjelang pensiun. Kepala sekolah 
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masih sangat lekat sekali dengan tradisi paternalistik untuk taat kepada petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis. Sampai dengan tahun 2004 sekolah belum diberi 

kesempatan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum sendiri, baru pada 

tahun 2006 sekolah bisa mengembangkan sendiri kurikulumnya. Kepala sekolah 

sebagai pucuk pimpinan di sekolah seharusnya merespon baik terhadap 

perkembangan kurikulum ini, akan tetapi karena keterampilan konsep untuk 

mengembangkan kurikulum masih lemah banyak diantara mereka yang 

menanggapi pengembangan kurikulum ini dengan sikap apatis. Hal ini 

menyebabkan guru yang ingin berkembang dan berinovasi merasa dibatasi. 

Beberapa guru bahkan mempunyai keterampilan mengembangkan kurikulum 

yang lebih baik dari kepala sekolahnya. Seharusnya kepala sekolah bersifat 

kooperatif dalam mengembangkan kurikulum. Walaupun pemahaman kepala 

sekolah tentang pengembangan kurikulum masih lemah akan tetapi dengan 

kerjasama yang harmonis maka penguasaan konsep pengembangan kurikulum ini 

bisa dicapai. 

Keterampilan manajerial kepala sekolah yang juga memiliki angka di 

bawah baik yaitu keterampilan hubungan manusia sebanyak 37,5%. Lemahnya 

keterampilan hubungan manusia dari kepala sekolah lebih banyak disebabkan 

kurangnya komunikasi antara kepala sekolah dengan para guru. Banyak guru yang 

belum mengerti tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sehingga apabila kepala 

sekolah tidak sering berkomunikasi dengan guru maka akan terjadi 

kesalahfahaman diantara mereka. Banyak guru yang merasa sering ditinggalkan 

dinas luar oleh kepala sekolah sehingga fungsinya sebagai supervisor menjadi 
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tidak maksimal, begitu juga fungsinya sebagai conselor menjadi tidak maksimal 

pula, padahal di sisi lain guru sangat memerlukan bimbingan dari kepala sekolah 

dalam menjalankan tugas-tugas hariannya. Komunikasi yang harmonis antara 

kedunya mutlak diperlukan guna menekan kesalahfahaman tersebut. Pada 

akhirnya diharapkan ada saling pengertian dalam menjalankan tugas masing-

masing. Kepedulian kepala sekolah dapat dilakukan dengan memberikan 

penghargaan kepada guru yang berprestasi. Tidak banyak kepala sekolah yang 

suka memberikan penghargaan kepada guru. Penghargaan tidak selamanya 

bernilai kwantitas, pemberian pujian, tepukan pundak, dan memberi kepercayaan 

untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang secara tidak langsung membantu 

guru untuk meningkatkan jenjang karirnya perlu dilakukan untuk meningkatkan 

hubungan yang baik. 

4.2.2   Budaya Organisasi MI kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi MI di kecamatan 

Ungaran Kabupaten Semarang yang mencakup individual autonomy, structure, 

support, identity, conflict tolerance, dan risk tolerance, didapatkan secara umum 

adalah cukup baik. Sekolah yang memiliki budaya  organisasi sangat baik 22,5%, 

baik 33,75%, cukup baik 43,75%, dan tidak ada sekolah dengan budaya organisasi 

kurang baik dan tidak baik.  

Besarnya angka sekolah dengan budaya organisasi cukup baik perlu 

mendapat perhatian agar bisa ditingkatkan ke arah baik bahkan sangat baik. 

Beberapa hal yang menyebabkan kurangnya budaya organisasi yang baik 

diantaranya lemahnya peran kepala sekolah dalam memberikan dorongan dan 
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motivasi kepada guru untuk bekerja dengan baik. Saat ini beberapa guru telah 

bekerja dengan baik akan tetapi ada beberapa guru yang baru bekerja sebagai 

rutinitas, belum merupakan sesuatu yang punya nilai. Selain kepala sekolah peran 

komitmen bersama diantara anggota organisasi akan menjadi pendorong guru 

untuk bekerja maksimal. Komitmen tersebut akan menjadi bagian dari guru 

manakala diwujudkan dalam bentuk aturan yang bisa diterima semua pihak. 

Faktor selanjutnya adalah lemahnya rasa bangga akan pekerjaan sebagai 

guru dan organisasi sekolah itu sendiri. Untuk meningkatkan kebanggaan guru 

terhadap pekerjaannya guru harus selalu dimotivasi dan diingatkan oleh kepala 

sekolah bahwa pekerjaan tersebut sudah menjadi pilihan sehingga tidak ada alasan 

untuk tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Tidak bersungguh-sungguh 

dalam bekerja sebagai guru bukan hanya akan merugikan siswa tetapi juga guru 

itu sendiri. Saat ini guru yang kinerjanya tidak baik tetap bisa naik pangkat tetapi 

akan sulit bersaing untuk mencapai karir yang lebih tinggi karena era keterbukaan 

telah menjadikan masyarakat sebagai pengamat terhadap kinerja guru.  

Faktor keterbukaan terhadap konflik juga masih merupakan penyebab 

kurang sehatnya budaya organisasi di sekolah. Masalah yang sering muncul 

adalah kurangnya keterbukaan terhadap penyelesaian masalah dan kritik. Peran 

kepala sekolah dalam menjaga keterbukaan terhadap konflik sangat besar. Saat ini 

masalah yang banyak muncul di sekolah lebih banyak diselesaikan antar personal 

yang berkonflik, belum melibatkan semua anggota organisasi untuk berperan serta 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini akan menyebabkan peran anggota 

organisasi melemah. Untuk masalah-masalah tertentu yang memang tidak dapat 
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diselesaikan lewat musyawarah bersama dan harus diselesaikan antar personal 

hendaknya dibuka pendapat yang ingin disampaikan oleh anggota organisasi 

dalam menyelesaikan permasalahan.  

Keberanian sekolah untuk mengambil keputusan sehubungan dengan 

pengembangan sekolah merupakan faktor yang menentukan budaya organisasi 

yang baik. Dengan era manajemen berbasis sekolah, sekolah mempunyai 

kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki sekolah. 

Beberapa madrasah ibtidaiyah di kecamatan Ungaran belum mengembangkan 

manajemen berbasis sekolah utamannya dalam memberi kebebasan guru untuk 

mengembangkan dirinya. Ada beberapa madrasah yang sudah cukup berani 

mangambil keputusan untuk mengembangkan madrasahnya tanpa harus 

menunggu petunjuk pelaksanaan yang ada. Ketergantungan sekolah akan petunjuk 

pelaksanaa dan petunjuk teknis kadang-kadang membuat guru harus menunggu 

untuk bisa kreatif dan inovatif. Faktor ini pulalah yang menyebabkan budaya 

organisasi di beberapa madrasah di kecamatan Ungaran  belumm baik.  

4.2.3 Kepuasan Kerja Guru MI kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang 

  Komponen kepuasan kerja guru yang meliputi  pengakuan terhadap tugas, 

kesesuaian terhadap tugas, pekerjaan itu sendiri, esempatan untuk promosi, gaji 

yang layak, administrasi yang tidak memberatkan, hubungan dengan atasan, rekan 

sekerja, dan bawahan, kondisi kerja yang nyaman, serta keamanan kerja, tenyata 

secara umum adalah baik. Guru yang memiliki kepuasan kerja sangat baik 15%, 

yang baik 46,25%, yang cukup baik 38,75%, dan tidak ada yang menyatakan 

kurang baik maupun tidak baik. 
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Menurut Herszergh kepuasan kerja ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor 

pendorong dan faktor penyehat. Dari hasil penelitian secara diskriptif guru yang 

memilih bahwa mereka telah memiliki faktor pendorong kapuasan kerja mereka 

sebanyak 55% dan faktor penyehat 52,5%. Walaupun hasil secara diskriptif 

demikian namun angka guru yang tidak puas terhadap pekerjaannya di madrasah 

ibtidaiyah kecamatan Ungaran dari tahunn ke tahun semakin bertambah.  

Penelitian tentang pengaruh keterampilan manajerial kepala sekolah dan 

budaya organisasi pada madrasah ibtidaiyah di kecamatan Ungaran ini memberi bukti 

bahwa faktor pendorong dan penyehat bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan 

kepuasan kerja guru khususnya guru di madrasah ibtidaiyah kecamatan Ungaran. 

Terbukti keterampilan manajerial kepala sekolah mempunyai pengaruh sebesar 

68,2% terhadap kepuasan kerja guru, sedangkan budaya organisasi berpengaruh 

68,4%. Bahkan secara bersama-sama keterampilan manajerial kepala sekolah dan 

budaya organisasi berpengaruh 73,1% terhadap kepuasan kerja.  

Robert Kreitner mengatalan bahwa manajer dapat mendorong anggota 

organisasi untuk merasa lebih puas dengan pekerjaannya. Penelitian tersebut 

mengukur manajemen secara umum sedangkan penelitian ini secara  khusus 

meneliti pengaruh keterampilan manajerial kepala sekolah yang terbukti sangat 

efektif  berpengaruh terhadap kepuasan kerja.  

Berdasarkan analisis diskriptif  terlihat bahwa 38,75 guru madrasah 

ibtidaiyah di kecamatan Ungaran belum memiliki kepuasan kerja yang baik. 

Untuk meningkatkan kepuasan kerja guru tersebut maka keterampilan manajerial 

kepala sekolah harus menjadi perhatian serius begitu pula dengan budaya 
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organisasi. Upaya yang dapat membantu guru meningkat kepuasan kerjanya 

adalah kepala sekolah harus memberi contoh yang baik kepada semua guru. 

Beberapa guru merasakan ada kepala sekolah yang cakap secara konseptual tetapi 

tidak melaksanakan konsep tersebut dengan baik sehingga guru merasa selalu 

dituntut untuk bekerja maksimal sebagai pelaksanaan dari konsep-konsep yang 

diberikan oleh kepala sekolah. Keadaan yang demikian menyebabkan guru merasa 

terbebani dan bosan dengan aktifitas rutin yang dilakukannya.  

Upaya lain  yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja 

guru adalah dengan menjaga rasa kebersamaan diantara anggota organisasi 

sekolah yang diwujudkan dengan adanya tata nilai dan norma yang disepakati 

oleh anggota organisasi paya dan upaya untuk saling menjaga komitmen tersebut 

akan menumbuhkan rasa kepuasan pada diri guru. Penegakan aturan dengan 

memberi reward kepada guru yang berprestasi dan punishment kepada yang 

melanggar akan disertai pembinaan yang baik akan menumbuhkan kecintaan guru 

kepada pekerjaan dan organisasi sekolah.  

4.3  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Variabel keterampilan manajerial dinilai oleh para guru sehingga hasilnya 

bersifat  relatif,  meskipun  secara  maksimal  penulis  telah  menyusun  

instrumen yang dinarapkan mendapatkan data yang sangat objektif. 

2.  Data tentang kepuasan kerja guru didapatkan dari guru itu sendiri yang menilai 

dirinya yang dimungkinkan ada unsur subjektivitas, meskipun demikian 

penulis telah berupaya dengan mengambil sampel yang cukup besar. 
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3. MI di kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang relatif menempati desa-desa 

yang cukup sulit untuk dijangkau, sehingga memerlukan waktu yang cukup 

banyak untuk mendapatkan data sesuai dengan yang diharapkan. Penulis 

belum dapat menggambarkan keragaman latar belakang dan lingkungan 

sekolah yang dimungkinkan dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1.  Keterampilan manajerial kepala sekolah secara umum termasuk dalam kategori 

baik dengan mean 106,36. Secara diskriptif guru menyatakan bahwa 

keterampilan manajerial kepala sekolah sangat baik sebanyak 16,25%, baik 

sebesar 42,5%, cukup baik 33,75% dan kurang baik 7,5%. Budaya organisasi 

secara umum tergolong cukup baik dengan mean 89,18. Secara diskriptif guru 

menyatakan budaya organisasi sangat baik 22,5%, baik sebesar 33,75%, 

cukupbaik 43,75%. Kepuasan kerja guru secara umum baik dengan mean 

97,64.  Sebagian besar guru merasa puas dengan pekerjaannya. Guru yang 

menyatakan kepuasan kerja sangat baik sebesar 15%, baik sebanyak 46,35%, 

dan cukup baik 38,75%.   

2. Ada korelasi yang positif dan signifikan keterampilan manajerial kepala 

sekolah (X1) terhadap kepuasan kerja guru (Y) MI di kecamatan Ungaran 

Kabupaten Semarang dengan koefisien korelasi partial 0,413. Kontribusi 

keterampilan manajerial kepala sekolah (X1) terhadap kepuasan kerja guru (Y) 

= (0,413)2 X100% = 17,05%. 

3. Ada korelasi yang signifikan budaya organisasi sekolah (X2) terhadap 

kepuasan kerja guru (Y) MI di kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang 
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dengan koefisien korelasi partial 0,419. Kontribusi budaya organisasi sekolah 

(X2) terhadap kepuasan kerja guu (Y) = (0,419)2 X100% = 17,55%. 

4. Ada pengaruh yang signifikan keterampilan manajerial kepala sekolah(X1), 

dan budaya organisasi (X2) terhadap kepuasan kerja guru (Y) MI di kecamatan 

Ungaran Kabupaten Semarang dengan koefisien korelasi berganda (Multiple 

R) sebesar 0,731 yang berarti bahwa keterampilan manajerial kepala 

sekolah(X1), dan budaya organisasi (X2) berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

guru (Y) sebesar 73,1% sehingga tinggi rendahnya keterampilan manajerial 

kepala sekolah, dan budaya organisasi akan menentukan puas tidaknya kinerja 

guru.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas penulis mengajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

1.  Untuk meningkatkan kepuasan kerja guru perlu ditingkatkan keterampilan 

manajerial kepala sekolah utamanya keterampilan teknis yang mencakup 

upaya membimbing guru dalam proses pembelajaran, serta dalam 

melaksanakan administrasi sekolah/ kelas.  Keterampilan teknis tersebut dapat 

ditingkatkan kepala sekolah dengan melakukan studi banding ke sekolah lain 

yang lebih maju, mengikuti penataran-penataran tentang proses pembelajaran 

yang efektif, mengaktifkan kelompok kerja kepala sekolah dengan diskusi, 

menambah intensitas bimbingan kepada guru dan membuka diri untuk 

berdiskusi, bahkan melanjutkan studi apabila memungkinkan.  
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2. Untuk meningkatkan kepuasan kerja guru perlu diperhatikan kesesuaian guru 

dengan bidang yang diajarkannya. Meskipun sebagian besar guru madrasah 

ibtidaiyah adalah guru agama namun kepala sekolah dapat melihat 

kecenderungan bakat dan minat guru pada bidang-bidang tertentu. Guru perlu 

diberi kesadaran untuk lebih mencintai pekerjaan sebagai guru dan sebisa 

mungkin menjadikan guru sebagai pilihan terakhir dari pekerjaan yang pernah 

dijalani oleh guru, sehingga bekerja sebagai guru menjadi bukan sekedar 

sebuah rutinitas akan tetapi lebih sebagai panggilan jiwa. 
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ANGKET PENELITIAN 
 

I. ANGKET KETERAMPILAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH  
Berkenaan dengan kedudukan Bapak/ Ibu sebagai guru di madrasah ibtidaiyah 
bagaimana persepsi Bapak/Ibu tentang tingkat keterampilan manajerial kepala 
sekolah di madrasah Bapak/Ibu pada aspek-aspek berikut ini. 
Bubuhkan tanda silang ( X ) pada kolom Skala Nilai ; 
1= jika tidak baik 
2= jika kurang baik 
3= jika cukup baik 
4= jika baik 
5= jika sangat baik 

  
NO PERNYATAAN S K A L A
  N I L A I 
1 Kepala sekolah menyusun program kegiatan sekolah 1 2 3 4 5 

2 Kepala sekolah merencanakan sumber daya kegiatan 1 2 3 4 5 

3 Kepekaan terhadap timbulnya masalah  1 2 3 4 5 

4 Ketepatan strategi penyelesaian masalah  1 2 3 4 5 

5 Ketuntasan dalam menyelesaikan masalah 1 2 3 4 5 

6 Keterlibatan guru dalam penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 

 di sekolah      

7 Keterampilan menyusun rincian tugas personil 1 2 3 4 5 

8 Keterampilan membimbing penyusunan program  1 2 3 4 5 

 semester      

9 Keterampilan membimbing penyusunan silabus 1 2 3 4 5 

10 Keterampilan mengevaluasi program pengajaran 1 2 3 4 5 

11 Pemberian kesempatan guru  mengembangkan 

profesi 

1 2 3 4 5 

12 Sikap terhadap guru yang melanjutkan studi 1 2 3 4 5 

13 Sikap dalam menunjuk guru mengikuti penataran- 1 2 3 4 5 

 penataran      

14 Keterlibatan guru dalam penyusunan program kerja 1 2 3 4 5 

15 Keterlibatan guru dalam penyusunan RAPBS 1 2 3 4 5 

16 Kecukupan waktu untuk berdiskusi masalah kegiatan 1 2 3 4 5 

 belajar mengajar      
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No PERNYATAAN S K A L A

17 Penanganan masalah  siswa diluar kemampuan guru 1 2 3 4 5 

18 Penghargaan yang diberikan kepada guru yang  1 2 3 4 5 

 berprestasi      

19 Sikap adil dalam memberikan penghargaan kepada  1 2 3 4 5 

 guru      

20 Sikap masyarakat di lingkungan sekolah  terhadap 1 2 3 4 5 

 kepala sekolah      

21 Sikap tanggap terhadap masyarakat di lingkungan  1 2 3 4 5 

 sekolah      

22 Penganggarkan tunjangan bagi guru kelas 1 2 3 4 5 

23 Penganggaran dana Tunjangan Hari Raya ( THR ) 1 2 3 4 5 

24 Keterampilan membimbing pemilihan metode  1 2 3 4 5 

 mengajar      

25 Keterampilan memilihkan buku ajar  1 2 3 4 5 

26 Koordinasi penggunaan alat peraga pembelajaran 1 2 3 4 5 

27 Keterampilan membantu guru mengatasi kesulitan  1 2 3 4 5 

 belajar siswa      

28 Upaya meningkatkan hasil prestasi siswa 1 2 3 4 5 

29 Keterampilan membimbing guru dalam pembuatan 1 2 3 4 5 

 administrasi kelas      

30 Keterampilan dalam menyusun RAPBS 1 2 3 4 5 

 
II. ANGKET BUDAYA ORGANISASI 
 Setiap sekolah mempunyai sistem nilai yang disepakati bersama atau biasa 

disebut budaya organisasi. Bagaimanakah budaya organisasi yang berlaku di 
madrasah  Bapak/Ibu berdasarkan aspek-aspek berikut ini. 
Bubuhkan tanda silang ( X ) pada kolom Skala Nilai ; 
1= jika tidak baik 
2= jika kurang baik 
3= jika cukup baik 
4= jika baik 
5= jika sangat baik 
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NO PERNYATAAN S K A L A
  N I L A I 
1 Kesempatan menyusun  program pembelajaran 1 2 3 4 5 
       
2 Kesempatan memilih dan menggunakan metode  1 2 3 4 5 
 mengajar       
3 Kesempatan menata ruang kelas  1 2 3 4 5 
       
4 Kesempatan menjadi pembina kegiatan ekstrakulikuler 1 2 3 4 5 
       
5 Pelaksanaan supervisi guru rutin dan terencana 1 2 3 4 5 
       
6 Supervisi dilaksanakan dengan pola bimbingan  1 2 3 4 5 
       
7 Pencatatan dan pembukuan kinerja guru sebagai bahan  1 2 3 4 5 
 pelaksanaan supervisi      
8 Tata tertib sekolah dibuat bersama antara kepala sekolah 1 2 3 4 5 
 yayasan, dan guru       
9 Teguran kepada kepala sekolah dari yayasan apabila 1 2 3 4 5 
 melalaikan tugas      
10 Teguran  kepala sekolah kepada guru karena 1 2 3 4 5 
 melalaikan tugas      
       
11 Fasilitas yang diberikan kepada guru berprestasi  1 2 3 4 5 
       
12 Kesempatan mengikuti lomba guru berprestasi 1 2 3 4 5 
       
13 Kebanggan terhadap organisasi sekolah 1 2 3 4 5 
       
14 Penghargaan masyarakat terhadap sekolah 1 2 3 4 5 
       
15 Komitmen stakeholder untuk mengembangkan sekolah 1 2 3 4 5 
       
16 Kebanggaan terhadap pekerjaan saat ini 1 2 3 4 5 
       
17 Penerapan sistem kekeluargaan dalam penyelesaian  1 2 3 4 5 
 konflik       
18 Keterbukaan kepala sekolah dalam memimpin 1 2 3 4 5 
 sekolah      
19 Sikap yayasan dalam menerima kritik  1 2 3 4 5 
       
20 Sikap guru dalam menerima kritik  1 2 3 4 5 
       
21 Penyelesaian masalah-masalah yang telah terjadi  1 2 3 4 5 
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22 Sikap sekolah terhadap  perkembangan kurikulum  1 2 3 4 5 
       
23 Kesempatan menciptakan alat peraga edukatif 1 2 3 4 5 
       
24 Sikap sekolah dalam mengembangkan muatan  1 2 3 4 5 
 kurikulum      
25 Keberanian sekolah melaksanakan kebijakan sesuai 

kondisi sekolah 
1 2 3 4 5 

       
 
III. ANGKET KEPUASAN KERJA 
 

Sebagai seorang guru kepuasan kerja merupakan keadaan yang menyenangkan 
yang dirasakan guru terhadap pekerjaannya. Sehubungan dengan itu seberapa 
besar keadaan yang Bapak/ Ibu guru rasakan sebagai guru di madrasah 
ibtidaiyah berdasarkan aspek-aspek berikut ini. 
Bubuhkan tanda silang( X ) pada kolom Skala Nilai ; 
1= jika tidak baik 
2= jika kurang baik 
3= jika cukup baik 
4= jika baik 
5= jika sangat baik 

 
No PERNYATAAN S K A L A
  N I L A I 
1 Pengakuan terhadap pekerjaan guru madrasah ibtidaiyah 1 2 3 4 5 
       
2 Menjadi guru madrasah ibtidaiyah adalah cita-cita saya 1 2 3 4 5 
       
3 Kesesuaian  antara  kualifikasi  pendidikan  dengan  1 2 3 4 5 
 pekerjaan sebagai guru      
4 Kesesuaian antara kemampuan dan keahlian dengan  1 2 3 4 5 
 pekerjaan sebagai guru      
5 Kesesuaian antara ketekunan dengan tuntutan tugas  1 2 3 4 5 
       
6 Kesesuaian antara minat dengan bidang pekejaan guru 1 2 3 4 5 
       
7 Sikap terhadap pekerjaan guru yang menantang 1 2 3 4 5 
       
8 Sikap terhadap penghargaan guru sebagai pahlawan  1 2 3 4 5 
 tanpa tanda jasa      
       
9 Ketepatan penyelesaian tugas dan tanggungjawab  1 2 3 4 5 
       
10 Kesempatan untuk promosi jabatan 1 2 3 4 5 
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11 Kesempatan untuk meraih prestasi  1 2 3 4 5 
       
12 Kesesuaian imbalan dengan latar belakang pendidikan 1 2 3 4 5 
       
13 Ketepatan dalam membuat administrasi rencana harian 1 2 3 4 5 
       
14 Ketepatan dalam memberikan evaluasi  1 2 3 4 5 
       
15 Ketepatan dalam menyelesaikan hasil evaluasi  1 2 3 4 5 
       
16 Pola komunikasi jelas dan menyenangkan dari pimpinan 1 2 3 4 5 
       
17 Keharmonisan hubungan kerja dengan teman sejawat 1 2 3 4 5 
       
18 Kerjasama sama dengan semua unsur di sekolah  1 2 3 4 5 
       
19 Sikap toleransi dan kesetiakawanan  1 2 3 4 5 
       
20 Hubungan kekeluargaan dengan masyarakat dilingkungan 1 2 3 4 5 
 sekolah       
21 Jarak tempuh antara tempat tinggal saya dengan sekolah  1 2 3 4 5 
       
22 Ketersediaan peralatan untuk mendukung kelancaran  1 2 3 4 5 
 pelaksanaan tugas sebagai guru       
23 Dukungan dana dari sekolah terhadap peningkatan 1 2 3 4 5 
 profesionalisme saya      
24 Dukungan sarana transportasi  1 2 3 4 5 
       
25 Keamanan pada pada saat melakukan perjalanan dari 1 2 3 4 5 
 rumah ke tempat bekerja       
26 Keamanan pada waktu bekerja 1 2 3 4 5 
       
27 Peran serta masyarakat dalam upaya ikut serta menjaga 1 2 3 4 5 
 keamanan sekolah      
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