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PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN SEMANGAT KERJA
TERHADAP KEPUASAN GURU  MADRASAH IBTIDAIYAH UNGGUL TERPADU (MIUT)

THAWALIB PADANG PANJANG

Mila Yulia Herosian
Universitas Prima Indonesia

Abstract: This research try to analize causality of work involvement, work environment
and work enthusiasm to the teacher’s work satisfaction in MIUT own state .   Taking the
sample of 30 teacher’s that fill the research questioner , this research analyzed by multiple
linear regression wquation using SPSS software version 17. The result of statistic account
analyzis mention that three independent variables simultaneotisly effected to the teacher’s
work satisfaction. Partially, the work involtvement effected to the work satisfaction are
0.591, work environment effected significant to the work satisfaction are 0.394and work
enthusiasm have the biggest effect to the teacher’s work satisfaction 0.027 point.

Keywords:Work involvement, work environment and work enthusiasm,and teacher’s
worksatisfaction

I, PENDAHULUAN
Kepuasan guru merupakan hal yang

bersifat penting dalam sebuah organisasi
pendidikan ataupun sekolah. Kepuasan
gurumemiliki permasalahan yang
kompleks yang melibatkan banyak faktor
di dalamnya. Sehingga perlu suatu
pendekatan yang komprehensif mengenai
berbagai faktor yang berpotensi dan
memiliki pengaruh terhadap kepuasan
guruagar dapat tercipta goal
congruenceantara guru dan organisasi,
dimana masing-masing organisasi memiliki
permasalahan yang berbeda yang dapat
mempengaruhi kepuasan pegawai.

Persoalan pendidikan yang selama ini
mendera dunia pendidikan di Indonesia
adalah persoalan klasik. Persoalan
minimnya dana yang ada dari APBN
menyebabkan kurang optimalnya dalam
menciptakan dunia pendidikan yang ideal,
yang diharapkan mampu menghasilkan

sumber daya yang kompetitif. Minimnya
dana yang ada dikhawatirkan akan
berpengaruh pada keterlibatan para guru
yang ada di seluruh Indonesia dalam
memberika pelajaran yang harus diberikan
kepada anak didiknya. Selain itu minimnya
dana yang tersedia juga menyebabkan
kurangnya kualitas akan lingkungan
sekolah yang baik. Hal ini dapat dilihat
dari banyaknya bangunan sekolah yang
rusak dan kurang layak digunakan untuk
kegiatan proses belajar mengajar, sehingga
hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja
guru yang menurun dengan kondisi dan
fasilitas yang tidak mendukung dan pada
akhirnya kepuasan guru tidak dapat
terpenuhi karena proses belajar mengajar
tidak nyaman dan mendukung.

Keterlibatan masyarakat di lingkungan
sekolah juga sangat penting karena ini akan
berpengaruh terciptanya lingkungan
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pendidikan yang kondusif. Dengan
demikian, pengetahuan mengenai
bagaimana keterlibatan mempunyai
kontribusi terhadap performansi (baik
keberhasilan ataupun kegagalan) seorang
guru dalam proses belajar mengajar
menjadi sangat bermanfaat.Selain sisi
keterlibatan yang coba dilakukan untuk
mengetahui bagaimana pengaruhnya
terhadap kepuasan dari para guru,
pendekatan lainnya yang coba dilakukan
adalah melalui pendekatan lingkungan
kerja. Semakin kompleksnya permasalahan
lingkungan sekolah, baik dari sisi intern
maupun ekstern sekolah sedikit banyak
akan berpengaruh terhadap kepuasan para
guru. Persoalan lingkungan fisik sekolah
yang terkadang masih dapat ditemui
adanya persoalan gedung sekolah yang
sudah tidak layak lagi untuk digunakan
dalam proses belajar mengajar, juga
persoalan adanya perbedaan perlakuan dari
pemerintah sendiri dalam pengangkatan
CPNS dari para guru bantu (honorer) dari
swasta dan negeri yang juga dapat
menciptakan suatu konflik horizontal antar
para guru. Yang sekiranya jika persoalan
tersebut tidak cepat ditangani akan
menyebabkan rendahnya kualitas anak
didik mereka karena lingkungan di sekolah
tidak mendukung untuk proses belajar
mengajar.

I. TELAAH LITERATUR
DANPENGEMBANGAN    HIPOTESIS

2.1. Keterlibatan Kerja
Merupakan tambahan yang relative baru

dalam literatur perilaku organisasional.
Sementara ini belum ada kesepakatan yang
lengkap mengenai apa yang diartikan dengan
istilah ini.

Suatu definisi menurut (Robbins, 1996)
menyatakan bahwa “keterlibatan kerja adalah
derajat sejauh mana seseorang memihak secara

psikologis pada pekerjaannya., berpartisipasi
aktif di dalamnya dan menganggap tingkat
kinerjanya penting bagi harga dirinya”. Jadi
gurudengan tingkat keterlibatan kerja yang
tinggi akan dengan kuat memihak pada jenis
kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli
dengan jenis kerja tersebut.

Menurut Kanungo, seperti yang dikutip oleh
Brown & Leigh (1996), “keterlibatan kerja
didefinisikan sebagai suatu kondisi keyakinan
secara kognitif dari identifikasi psikologis
dengan pekerjaan seseorang”. Menurut
(Gibson, Ivsncevich & Donelly,
1997)“keterlibatan kerja sebagi suatu bentuk
identifikasi, loyalitas dan keterlibatan yang
diekspresikan guruterhadap suatu jenis kerja”.

1.2. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai,
yang bentuknya dapat berupa lingkungan
materiil seperti tempat dan sarana produksi,
serta lingkungan psikologis seperti suasana
hubungan sosial antar personal perusahaan.

Pengertian lingkungan kerja sebagaimana
dirumuskan oleh Komarudin (1998) adalah
“kehidupan sosial psikologis dan phisik dalam
organisasi yang berpengaruh terhadap tenaga
kerja dalam melakukan tugas-tugasnya”.
Kartini kartono (1997) juga memberikan
definisi lingkungan kerja, yaitu “kondisi fisik
materiil dan psikologis yang ada dalam
perusahaan dimana tenaga kerja tersebut
bekerja”. Kondisi materiil yang menyangkut
ventilasi yang baik, sirkulasi udara, cahaya, dan
sebagainya. Kondisi psikologis menyangkut
hal-hal seperti kalimat yang salah ucap, salah
interpetasi, salah informasi, sugesti yang
dipaksakan dan sebagainya.Sedangkan
Sudarmayanti (1996) mendefinisikan
“lingkungan kerja adalah keadaan yang terdapat
di sekitar tempat kerja, akan mempengaruhi
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pegawai, baik secara langsung maupun secara
tidak langsung”.

1.3. Semangat Kerja
Pengertian istilah semangat kerja

menurut Wursanto (1998) adalah “suatu
keadaan yang erat hubungannya dengan aspek
mental sesorang dan pengertian semangat kerja
itu sendiri dapat berupa semangat kerja
perseorangan dan semangat kerja kelompok”.

Pendapat lainnya (Moekijat,
1999)menyatakan bahwa “semangat kerja
adalah sikap bersama dari para pekerja terhadap
satu sama lainnya, terhadap majikan atau
pekerjaan mereka”. Dari pendapat tersebut
dapat diketahui bahwa semangat kerja
mengandung pengertian sebagai sikap
perseorangan atau sikap kelompok orang
terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya.

Sehubungan dengan pendapat dan
pernyataan tersebut di atas, maka tidaklah
berlebihan apabila penulis berpendapat bahwa
antara keteribatan kerja, lingkungan kerja
berpengaruh terhadap kepuasan kerja.

1.4. Kepuasan Kerja
Banyak sekali pendapat yang

menjelaskan tentang kepuasan kerja yang mana
hampir semua mempunyai kesamaan. Menurut
Keith Davis dan Newstorm (1998), “kepuasan
kerja adalah kumpulan perasaan baik dan tidak
baik yang dilakukan gurudalam memandang
pekerjaan mereka, atau dengan kata lain
kepuasan kerja adalah perasaan relatif senang
atau tidak senang dari individu terhadap
pekerjaannya”.Fred Luthan (1996),
mengemukakan bahwa “kepuasan kerja
gurumerupakan hasil persepsi gurutentang
bagaimana pekerjaan mereka dapat
memberikan sesuatu yang dianggap penting.
Hal ini bahwa kepuasan kerja akan tercapai
apabila gurumerasa bahwa apa yang didapat

dalam bekerja sudah memenuhi apa yang
dianggap penting”. Karena kepuasan adalah
persepsi, maka kepuasan kerja yang
ditunjukkan oleh seseorang berbeda dengan
orang lain, karena hal yang dianggap penting
oleh masing-masing orang.

ukuran perusahaan, likuiditas, leverage,
reputasi auditor dan umur listing berpengaruh
terhadap IFR sedangakan profitabilitas dan
jenis industry tidak berpengaruh. Mellysa.

Variabel Variabel
Independen Dependen

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan
rancangan tipe analisis deskriptif melalui
survei, agar dapat menggambarkan realita dan
fakta dari sifat populasi. untuk mendapatkan
realita dan fakta dari fenomena tersebut
digunakan metode survei yaitu dengan mencari
data faktual dari variabel-variabel keterlibatan
kerja, lingkungan kerja, dan semangat kerja
dalam hubungannya dengan kepuasan guru
Madrasah Ibtidaiyah Unggul Terpadu (MIUT)
Thawalib Padang Panjang. Data mengenai
hubungan antara variabel tersebut dianalisis
dengan menggunakan analisis uji statistik.

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru
tetap di Madrasah Ibtidaiyah Unggul Terpadu
(MIUT) Padang Panjang Timur yang tercatat

Lingkungan Kerja

Keterlibatan Kerja

Semangat Kerja

Kepuasan
Guru
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pada pertengahan tahun 2012 dengan jumlah
guru sebannyak30 orang.Adapun tehnik
pengambilan sampel dalam penelitian ini
adalah sensus yaitu memberikan kuesioner
kepada semua populasi yaitu seluruh guru tetap
yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Unggul
Terpadu (MIUT) Thawalib Padang Panjang.

IV. METODE ANALISIS DATA
Dalam penelitian ini akan digunakan

rancangan tipe analisis deskriptif melalui
survei, agar dapat menggambarkan realita dan
fakta dari sifat populasi. untuk mendapatkan
realita dan fakta dari fenomena tersebut
digunakan metode survei yaitu dengan mencari
data faktual dari variabel-variabel keterlibatan
kerja, lingkungan kerja, dan semangat kerja
dalam hubungannya dengan kepuasan guru
Madrasah Ibtidaiyah Unggul Terpadu (MIUT)
Thawalib Padang Panjang. Data mengenai
hubungan antara variabel tersebut dianalisis
dengan menggunakan analisis uji statistik.

Ketiga variabel, disajikan dalam bentuk
distribusi frekuensi. Berdasarkan data frekuensi
tersebut didapatkan skor mean, (nilai rata)
modus (nilai yang sering muncul), median (nilai
tengah), dan standar deviasi. Untuk menghitung
rerata nilai jawaban skor responden digunakan
rumus sebagai berikut:

Rerata=
n

STPTPRRPSP )1()2()3()4()5( 

....................  (1)
Keterangan :
SP : Sangat Puas
P : Puas

RR : Ragu-ragu

TP : Tidak Puas

STP : Sangat Tidak Puas

n : Jumlah Responden

sedangkan untuk mencari tingkat
capaian responden (TCR) digunakan rumus
sebagai berikut:

TCR = %100
5

x
rerata

............................. (2)
Untuk menentukan kategori tingkat

pencapaian responden digunakan klasifikasi
seperti berikut ini:
Persentase Interpretasi

90%-100% Sangat Baik/ Sangat
tinggi

80%-89% Baik / Tinggi

65%-79% Cukup/ Sedang

55%-64% Kurang Baik/Kurang

0%-54% Tidak Baik/ Rendah

V. HASIL PENELITIAN

5.1 Analisis Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan karena
merupakan persyaratan penting dalam analisis
data berikutnya. Pengujian kenormalan data
dimaksudkan untuk menguji asumsi bahwa
rata-rata sampel mendekati kenormalan
populasi, kegunaannya untuk mengetahui dan
memberikan keyakinan apakah data dapat
diolah dengan teknik regresi analisis.

Pengujian normalitas data dilakukan
dengan menggunakan tes Kolmogrof Smirnov
(Tes K-S), dengan menetapkan taraf signifikan
5% atau α = 0,05 (Sudjana, 1982). Data dapat
dikatakan berdistribusi normal jika taraf
signifikan (Asymp.Sig) ≥ 0,05 maka data tidak
berdistribusi normal, hasil pemeriksaan dapat
dilihat pada Tabel di bawah ini:

Variabel KS Asym Pengujia Keterang
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p Sig n an

Keterlibat
an kerj
(X1)

0,93
8

0,342 0,05 Normal

Lingkunga
n kerja
(X2)

1,10
5

0,174 0,05 Normal

Semangat
kerja (X3)

0,91
6

0,371 0,05 Normal

Kepuasan
guru (Y)

0,66
1

0,774 0,05 Normal

Hasil perhitungn normalitas variabel
keterlibatan kerja (X1), lingkungan kerja (X2)
dan semangat kerja (X3) terhadap kepuasan
guru (Y) dapat disimpulkan:

a. Data keterlibatan kerja (X1) memiliki nilai
Asymp Sig 0,3426 karena signifikansi lebih
dari 0,05 jadi data dinyatakan berdistribusi
normal

b. Data lingkungan kerja (X2) memiliki nilai
Asymp Sig 0,174 karena signifikansi lebih
dari 0,05 jadi data dinyatakan berdistribusi
normal

c. Data semangat kerja (X3) memiliki nilai
Asymp Sig 0,371 karena signifikansi lebih
dari 0,05 jadi data dinyatakan berdistribusi
normal.

d. Data kepuasan guru (Y) memiliki nilai
Asymp Sig0,774 karena signifikansi lebih
dari 0,05 jadi data dinyatakan berdistribusi
normal

5.2 Analisis Homogenitas Data

Pengujian homogenitas data dilakukan untuk

mengetahui apakah sampel penelitian berasal

dari popluasi yang homogen. Untuk menguji

homogenitas dilakukan dengan analisis Levene

Statistic.Analisis homogenitas varian dilakukan

untuk mengetahui apakah asumsi bahwa ketiga

variabel yang mempunyai varian yang sama

(homogen). Hasil dari homogenitas dapat

dilihat pada table berikut:

Levene Statistic df1 df2 Sig.

0, 245 2 27 0,785

0,382 2 27 0,686

1,000 2 27 0,381

2,905 2 27 0,072

Dapat dilihat bahwa besarnya Levene
Statisticketerlibatan kerja adalah 0,245
sedangkan probabilitas atau signifikasinya
adalah 0,785 yang berarti lebih besar dari 0,05,
lingkungan kerja besarnya Levene Statistic
adalah 0,382 sedangkan probabilitas atau
singnifikansinya 0,686, lingkungan kerja
besarnya Levene Statistic adalah 1,000
sedangkan probabilitas atau singnifikansinya
0,38 dan kepuasan guru memiliki Levene
Statistic sebesar 2,905 dengan probabilitas atau
signifikansinya 0,072 dengan demikian
hipotesis nol (Ho) diterima yang berarti asumsi
bahwa varians populasi adalah indentik
(homogen) dapat diterima.

5.3 Analisis Linearitas Data

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui
apakah dua variabel mempunyai hubungan
yang linear atau tidak signifikan dan juga
sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau
regresi, apabila taraf signifikan antara dua
variabel kurang dari 0,05 maka dikatakan
mempunyai hubungan yang linear.Uji linearitas
variabel lingkungan kerja (X2) terhadap
variabel kepuasan guru (Y) dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
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Uji
Lineatitas

Sum of
Squares

D
f

Mea
n
Squ
are

F S
ig
.

Bet
wee
n
Gro
ups

(Co
mbi
ned)

433,467 1
2

36,1
22

1,
86
1

,1
1
8

Line
arity

178,864 1 178,
864

9,
21
4

,0
0
7

Devi
atio
n
from
Line
arity

254,603 1
1

23,1
46

1,
19
2

,3
6
1

Within
Groups

330,000 1
7

19,4
12

Total 763,467 2
9

5.4 Analisis Independensi Data

Pengujian independensi variabel
dilakukan untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel bebas tidak tidak
terkontaminasi variabel lainnya (independen).
Hasil independen variabel dapat dilihat pada
Tabel di bawah ini .

Korelasi r1.2  Keterangan

X1 dengan X2

X2dengan X3

X1 dengan X3

0,011

0,044

0,145

0,466

0,376

0,278

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan

Hasil perhitungan pada Tabel 12
menunjukkan bahwa koefisien korelasi variabel
X1 dengan X2 (r1.2) adalah sebesar 0,011 dengan
p= 0,466 >α = 0,05 ini berarti bahwa variabel

keterlibatan kerja tidak berkorelasi secara
signifikan dengan variabel lingkungan kerja
atau dengan kata lain kedua variabel saling
independen.

Koefisien korelasi variabel X2 dengan X3 (r2.3)
adalah sebesar 0,044 dengan p = 0,376 > α =
0,05, ini berarti variabel lingkungan kerja tidak
berkorelasi secara signifikan dengan variabel
lingkungan kerja atau dengan kata lain kedua
variabel saling independen.

Koefisien korelasi variabel X1 dengan X3 (r1.3)
adalah sebesar 0,145 dengan p = 0,278 > α =
0,05, ini berarti variabel lingkungan kerja tidak
berkorelasi secara signifikan dengan variabel
lingkungan kerja atau dengan kata lain kedua
variabel saling independen. Dengan demikian
persyaratan independen variabel sudah
terpenuhi.

5.5 Uji Hipotesis
5.5.1 Analisis Model

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh
keterlibatan kerja, lingkungan kerja, dan
semangat kerja terhadap kinerja guru Madrasah
Ibtidaiyah Unggul Terpadu (MIUT) Thawalib
Padang Panjang maka dilakukan analisis
regresi. Dengan memasukkan data hasil
kuesioner dari sampel guru yang dikumpulkan
penulis di Madrasah Ibtidaiyah Unggul Terpadu
(MIUT) Thawalib Padang Panjang, kemudian
diolah menggunakan SPSS 17 untuk
mendapatkan rumus regresi linear berganda,
akhirnya didapat hasil perhitungan regresi
sebagai berikut:
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Dari perhitungan SPSS versi 17 didapat
hasil yang terlihat pada tabel 13, sehingga dapat
dibuat persamaan regresi linear berganda
sebagai berikut:
Y = 0,605 + 0,591X1 + 0,394X2 +0,027X3

Dari persamaan di atas dapat dilihat
bahwa koefisien regresi keterlibatan kerja (X1)
memiliki nilai positif 0,591, artinya dengan
asumsi kedua variabel lainnya (lingkungan
kerja dan semangat kerja) konstan,
meningkatnya keterlibatan kerja 1 poin akan
mengakibatkan kepuasan kerja guru meningkat
sebesar 0,591 poin.

Sedangkan koefisien regresi lingkungan
kerja (X2) memiliki nilai positif 0,394. Artinya

apabila lingkungan kerja meningkat sebesar 1
poin kepuasan kerja guru akan naik sebesar
0,394 poin dengan asumsi kedua variabel
lainnya (keterlibatan kerja dan semangat kerja)
konstan.

Semangat kerja (X3) mempunyai
koefisien regresi sebesar 0,027. Artinya dengan
meningkatnya semangat kerja sebesar 1 poin
maka kepuasan kerja gur akan mengalami
peningkatan sebesar 0,027 poin, dengan asumsi
kedua variabel lainnya (keterlibatan kerja dan
lingkungan kerja) konstan.

Koefisien Determinasi (R2) sebsar 40%
menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi
pada kepuasan kerja guru mampu dijelaskan
oleh keterlibatan kerja, lingkungan kerja,
dasemangat kerja sebesar 40% sedangkan 60%
sisanya dijelaskan oleh variabel bebas lainnya
di luar kerangka teoritis yang dianalisis dalam
penelitian ini.

5.5.2 Pembuktian Hipotesis
Berdasarkan hasil Analysis Of Variance

(ANOVA) dari persamaan multiple regresi
diketahui bahwa level of significant sebesar
0,004 kecil dari α = 0,05, sehingga Ho
ditolakdan Ha diterima. Hal ini menunjukkan
bahwa secara serentak pengaruh variabel-
variabel bebas bermakna. Kondisi ini
menunjukkan bahwa keterlibatan kerja,
lingkungan kerja, dan semangat kerja secara
bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap
kepuasan kerja guru. Berdasarkan hasil diatas
berarti hipotesis telah diterima.
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