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PENGARUH KEPUASAN GURU TERHADAP KOMITMEN KERJA GURU
AKUNTANSI SMA SE KABUPATEN KULONPROGO DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Oleh:

Sukanti, M. Ojazari*)
Abstrak

Pcnelitian ini bertujuan untuk: (I) mendeskripsikan tingkat kcpuasan guru akuntansi
SMA se Kabupaten Kulonprogo Oaerah Istimewa Yogyakarta (2) mendeskripsikan tingkat
komitmcn kerja guru akuntansi SMA sc Kabupatcn Kulonprogo Oaerah Istimewa
Yogyakarta dan (3) mcngetahui pcngaruh kcpuasan tcrhadap komitmcn kcIja guru akuntansi
SMA se Kabupaten Kulonprogo Oacrah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pcngumpulan data menggunakan angkct. Angket yang digunakan untuk
mcngumpulkan data diuji validitas dan rcliabilitasnya dcngan uji tcrpakai. Uji validitas
instrumen digunakan tcknik analisis korclasi product momcnt dengan mengkorelasikan antara
skor butir dcngan skor total. Berdasarkan uji validitas butir pertanyaan untuk instrumen
kcpuasan guru diketahui ada 5 butir pernyataan yang tidak valid karcna kocfisien korelasinya
kurang dari 0,300 untuk instrumcn variabcl komitmcn kcIja guru scmuanya valid. Untuk
mcngctahui rcliabilitas instrumen digunakan Cronbaeh Alpha. Hasil uji rcliabilitas instrumcn
dcngan Cronbaeh Alpha menunjukkan 0,898 untuk variabel Kepuasan Guru dan sebesar 0,952
untuk variabel Komitmcn KeIja Guru yang berarti tcrgolong rcliabeI. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis dcskriptif dengan pcrscntase dan analisis regrcsi satu
predik1or.

Hasil penelitian menunjukkan (I) semua guru akuntansi SMA sc Kabupaten
KuIonprogo Oacrah Istimewa Yogyakarta merasa sangat puas. Secara rinei Kepuasan KcIja
Guru dilihat dari pckeJjaan cendcrung sangat puas, gaji dan insentif sangat puas, kcnaikan
pangkat/golongan sangat puas, kegiatan supcrvisi sangat puas, dukungan ternan sejawat dan
dukungan orang tua peserta didik sangat puas, kondisi kcIja sangat puas, kcgiatan
pcmbclajaran sangat puas, dan kebijakan sekolah sangat puas. (2) Scbagian besar (85%) guru
akllI1tansi SMA sc Kabupaten Kulonprogo Oaerah Istirncwa Yogyakarta komitmen kcrjanya
sangat tinggi. Secara rinei komponen Komitmen KeIja dapat dilihat dari komponen komitmen
afek1if tergolong sangat tinggi, kontinuans sangat tinggi, dan normatif sangat tinggi. (3)
Terdapat pengaruh positif kepuasan guru akuntansi terhadap komitmen keIja guru akuntansi
SMA se Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Y = 4,543 + 0,694)(, kocfisien
korelasi sebesar 0,648 dan kocfisicn dctcrminasi sebesar 0,419 artinya 41,90% Komitmen
Kcrja Guru ditentukan oleh Kepuasan Guru sisanya scbesar 58,10% dipcngaruhi olch fak10r
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunei: Kepuasan Guru dan Komitmen KcIja Guru Akuntansi
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A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah
Guru menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Seorang guru dituntut untuk mempunyai
profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

Seseorang dikatakan mempunyai komitmen kerja jika ia merasa terikat pada
pekerjaannya, ia akan merasa terikat dengan pekerjaannya jika ia merasa puas. Komitmen
meliputi sikap positif dan negatif terhadap tempat kerja. Guru yang puas akan lebih
meningkatkan komitmen kerja dibandingkan dengan guru yang tidak puas. Kepuasan guru
dapat dilihat dari pekerjaan, gaji dan insentif, kenaikan pangkatlgolongan, supervisi, dukungan
ternan sejawat dan dukungan orang tua murid, kondisi kerja, kegiatan pembelajaran, dan.
kebijakan sekolah.

Hasil penelitian yang dilakukan Florida Department of Education (2006) menunjukkan
87,7% ( n=241) guru merasa puas. Bagaimana dengan keadaan Guru Ak..untansi SMA di
Indonesia? Fakta menunjukkan sebagian guru di Indonesia merasa tidak puas, hal ini terbukti
adanya unjuk rasa para guru untuk menuntut kenaikan gaji. Karyawan yang tidak terpuaskan
oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaannya akan bersikap negatif yang
mencerminkan kurangnya komitmen mereka terhadap lembaga misalnya terlambat datang di
tempat kerja. Melalui penelitian ini akan diungkap seberapa tinggi tingkat kepuasan guru.

Penelitian ini didcsain untuk menganalisis kepuasan guru dan pengaruhnya terhadap
kornitmen guru akuntansi SMA se Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mendcskripsikan tingkat kcpuasan guru akuntansi SMA se Kabupatcn Kulonprogo
Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Mcndeskripsikan tingkat komitmen kerja guru akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo
Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Menganalisis pengaruh kcpuasan terhadap kornitmen kerja guru akuntansi SMA se
Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Kajian Teori
a. Kepuasan Guru

Kepuasan merupakan hasil persepsi sesorang terhadap seberapa baik pekerjaan akan
memenuhi harapan mereka. Kepuasan merupakan afeksi atau respon emosional terhadap
berbagai aspek' pekerjaan. Hal ini berarti bahwa kepuasan bukan merupakan konsep tunggal.
Tiap orang bisa mempunyai aspek yang berbeda dalam memperoleh kepuasan. Kepuasan
guru berhubungan dengan faktor instrinsik dan ekstrinsik. Bagi seorang guru, kepuasan
instrinsik berasal dari kegiatan di kelas. Faktor ekstrinsik berhubungan dengan gaji, insentif,
dukungan pihak lain, keselamatan sekolah, dan kemudahan mendapatkan sumber daya dari
sekolah.

Kreitner dan Kinincki (200 I) mengemukakan lima model yang paling penting
mengenai kepuasan kerja adalah kebutuhan akan pencapaian, keunggulan, attainment, ekuitas
dan disposisional! komponen genetik KIasifikasi lima model tersehut didasarkan pada
spesifikasi penyebab kepuasan kerja yang meliputi: pemenuhan kebutuhan, ketidaksesuaian,
pencapaian nilai-nilai, hak dan keadilan, dan komponen genetik.

Secara umum kepuasan kerja seseorang dapat dilihat dari pekerjaan, ganjaran,
kenaikan pangkatljabatan, supervisi, rekan kerja, kondisi kerja, kegiatan pembelajaran, dan
kebijakan sekolah. Pekerjaan itu sendiri merupakan sumber kepuasan kerja. Menurut Robbin
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(1999) karyawan ccndcrung mcnyukai pckcIjaan-pckcIjaan yang mcmbcri mcrcka kescmpatan
untuk mcnggunakan kcterampilan dan kcmampuannya, dan mcnawarkan beragam tugas,
kcbcbasan, dan umpan balik mcngcnai pckcIjaannya. Profcsi guru bcrhubungan dcngan anak
didik, maka harns mau dan mampu mclayani dcngan baik pada pcscrta didik. Ganjaran yang
akan memberikan kepuasan adalah ganjaran yang dipcrscpsikan adil, dan scsuai dengan
pengharapannya .. Hasil pcnelitian yang dilak-ukan olch Marianne Pcrric dan David P. Parker
(1997) tentang kepuasan guru mcnunjukkan hubungan yang lemah antara kepuasan guru
dcngan gaji dan tunjangan. Kenaikan pangkat atau golongan merupakan salah satu harapan
guru, tidak hanya karena akan mcnaikkan gaji tctapi mcrupakan kcpuasan atas status.
Kenyataan menunjukkan banyak guru yang sudah golongan IVa tidak dapat naik pangkat
karcna belum mcmpunyai karya tulis ilmiah. Supervisi yaitu semua usaha yang dilakukan
olch supervisor untuk mcmbcrikan bantuan kcpada guru dalam mclaksanakan tugasnya.
Supervisor yang hanya mencari kesalahan akan mcnimbulkan ketidakpuasan pada guru Guru
yang dapat bckerjasama dengan supervisor atau atasan dalam menyukscsan program yang
sudah discpakati, baik di sckolah maupun di luar sekolah akan meningkatkan kcpuasannya.
Dukungan rekan kcIja akan menimbulkan kepuasan kcrja karena merasa ditcrima dan dibantu
dalam memperlancar penyelesaian tugasnya. Kelompok keIja yang bagus dapat membuat
keIja lebih menycnangkan. Di sckolah dukungan orang tua mood terhadap guru sangat
penting karena kcberhasilan pendidikan ditentukan pula oleh pcran orang tua siswa. Kondisi
kcIja mcrupakan salah satu faktor yang memiliki efek tcrhadap kcpuasan pckcIjaan .. Hasil
penclitian Robbins (1996) tentang kondisi kcrja mengungkapkan bahwa pekcIja lebih
menyukai keadaan sckitar yang tidak mcrcpotkan. Hasil pcnelitian Marianne Perrie (1997)
kondisi kcIja bcrhubungan blat dcngan kepuasan guru. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat
input dan proses untuk memperoleh out put. Inputnya adalah siswa yang dididik, dibimbing,
dilatih scdangkan outputnya adalah lulusan yang mcmpunyai kompctcnsi yang diharapkan. i

Guru dapat mcrasa puas atau tidak puas terhadap kebijakan yang ditentukan sekolah. Guru
akan mcrasa puas jika kcbijakan itu sesuai dcngan harapannya, dan scbaliknya akan merasa
tidak puas jika tidak sesuai dcngan harapan mcrcka. Hasil penclitian Marianne (1997)
mcnunjukkan dukungan kcpala sckolah, perilaku siswa, kondisi sckolah, otonomi guru sangat
bcrkaitan erat dcngan kcpuasan guru.
b. Komitmen Kerja

Komitmen keIja melibatkan ketcrikatan individu terhadap pekeIjaannya. Komitmen
keIja terdiri dari unsur kepercayaan terhadap organisasi, ketcrlibatan tcrhadap pekeIjaan, dan
loyalitas.

Mcnurut Meycr dan Allen (1997) dalam Ronald Jamcs Fisher (2007) ada tiga komponcn
komitmcn keIja yaitu: komitmen keIja afcktif, kontinuans, dan normatif. (I) Komitmen afcktif
(affective comitmen) yaitu komitmen scbagai ketcrikatan psikologis karyawan terhadap
pckcrjaannya. Komitmen ini menycbabkan karyawan bcrtahan pada suatu pekeIjaan karena
mcrcka mcnginginkannya. Komitmcn ini ditunjukkan akan rasa senang pada profesi,
keberartian lembaga temp at ia bekeIja bagi dirinya, rasa memiliki tcrhadap lembaga, dan
keterikatan mcreka pada lembaga, (2) Komitmen kontinuans (continuance comitmen) yaitu
mengarah pada untung rugi dalam diri karyawan sehubungan dengan keinginannya untuk tetap
mempertahankan atau keluar dari pekeIjaannya. Komitmen ini menycbabkan karyawan
bcrtahan pada suatu pekcIjaan karena mcreka membutuhkannya. Komitmcn ini kesctiaan pada
lembaga, tidak ada altematif lain yang lebih baik, (3) Komitmen normatif (normative
~o.mitmen yakni komitmen sebagai kewajiban untuk bertahan dalam pekcIjaannya. Komitmen
1m mcnyebabkan karyawan bertahan pada suatu pckerjaan karena mcrcka mcrasa wajib untuk
melakukannya serta didasari pada adanya keyakinan tentang apa yang benar dan berkaitan
dcngan masalah moral. Komitmen ini ditunjukkan kcsctiaan pada Icmbaga karena mcreka
mcrasa bcrutang budi pada lembaga.
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Ketiga komponen ini ada pada diri sescorang, namun dalam kadar yang berbcda-beda
sehingga akan menghasilkan pcrilaku yang berbcda pula sebagai law belakang dalam
mempertahankan pekerjaannya. Berdasarkan konscp bahwa karyawan dengan komitmen
kontinuans tinggi akan bertahan karena mereka membutuhkannya, maka karyawan yang
terpenuhi kebutuhannya akan dapat meningkatkan komitmen kerjanya.

Menurut Garry Dessler (1999) ada beberapa faktor yang mempcngaruhi komitmen kerja
karyawan anwa lain: kesetiaan perusahaan terhadap karyawan, adanya komunikasi dua arah,
perilaku adil, clan keamanan kerja atau jabatan Salah satu kunci penting untuk membangun
komitmen karyawan adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka, namun banyak lembaga
yang tidak berusaha memenuhi kebutuhan mercka tetapi ia menghalanginya.

Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian ini dapat diajukan hipotesis dan pertanyaan penelitian sebagai

berikut:

I) Terdapat pengaruh positif kepuasan guru akuntansi terhadap komitmen kerja guru
akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta

2) Bagaimanakah tingkat kcpuasan guru akuntansi SMA se Kabupalen KuIonprogo Daerah
Istimewa Yogyakarta ?

3) Bagaimanakah tingkat komitmen kerja guru akunlansi SMA se Kabupaten Kulonprogo
Daerah Istimewa Yogyakarta ?

B. Metode Penelitian

Populasi yang ditcliti adalah seluruh guru akuntansi SMA se Kulonprogo Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam penelitian ini tidak dilal ..:ukan apapun terhadap responden
penelitian. Responden cuk-up diminta membcrikan respon terhadap berbagai fenomena yang
berhubungan dengan kepuasan guru dan komitmen kerja mereka.

Instrumcn dalam penelilian ini adalah kuesioner. Untuk mengumpulkan data kepuasan
guru digunakan kuisioner yang diadaptasi dari penelilian Marianne Perrie dan David P. Baker
yang berjudul : Job Satisfaction: Among American Teacher Effict Workable Condition,
Background Characteristic and Teacher Compensation. lnstrumen untuk mengukur komitmen
kerja guru diadopsi dati Meyer dan Allen (1997) dalam Ronal James Fisher (2007)
Pengukuran variabel digunakan skala Likert dengan pilihan jawaban sangat setuju, sctuju,
netral, tidak sctuju, dan sangat tidak setuju dcngan skor 5,4,3,2,1 untuk pernyataan positif dan
1,2,3,4,5 untuk pernyataan negatif.

Kisi-kisi instrumcn kepuasan guru dan komitmen kcrja guru disajikan dalam tabel
berikut ini.
Tabcl I. Kisi-kisi Instrumen KeDuasan Guru

Vanabel Indikator

Kepuasan Pekerjaan
Butir pcrnyataan
1,2,3,4,5,6,7,8

Jumlah
8

4
4
3
3

Jumlah

4

9,10,11,12
13,14,15,16
17,18,19
20,21,22

23,24.25 3
26,27.28,29,30,313233,34 9
35,36.37 3

37



Komitmen continuance 19,10,11,12,13,14,15,
16,17

Komitmen nonnatif 118,19,20,21,22,23,
Jumlah

Jumlah
8

9

6
23

Sebelum angket digunakan, terlebih dulu direview oleh kolega dalam Seminar
Instrumen Penelitian untuk mendapatkan validitas isi yang memadai, butir-butir pertanyaan I

yang k-urang memadai direvisi. Untuk mengetahui validitas butir instrumen digunakan
analisis butir dengan total dengan teknik korelasi product moment. Jika korelasi antara skor
butir dengan skor total menunjukkan 0,3 atau lebih, maka dinyatakan butir pertanyaan valid,
dan scbaliknya jika kurang dari 0,3 dinyatakan gugur dan tidak digunakan untuk
mengumpulkan data. Selanjutnya butir pertanyaan yang valid dihitung reliabilitasnya. Untuk
mengetahui rcliabilitas instrumen digunakan Cronbach Alpha dengan kritcria rcliabilitas
instrumen minimal 0,6 dinyatakan reliabcI. Untuk mcmpcroleh jumlah guru akuntansi SMA se
Kabupaten Kulonprogo DIY digunakan mctode dokumentasi.

Berdasarkan uji validitas butir pertanyaan untuk instrumen Kcpuasan Guru diketahui
ada 5 butir pemyataan yang tidak valid karena koefisien korelasinya kurang dari 0,300 untuk
instrumen variabcl Komitmen Kelja Guru scmuanya valid. Untuk mengetahui rcliabilitas
instrumen digunakan Cronbach Alpha: Hasil uji reliabilitas instrumen dengan Cronbach Alpha
menunjukkan 0,898 untuk variabel Kepuasan Guru dan sebesar 0,952 untuk variabel
Komitmen Kerja Guru yang berarti tergolong reliabeI. Hasil uji validitas instrumen
menunjukkan

5. Analisis Data

a. Analisis deskriptif
Analisis dcskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data demografik, kepuasan guru,

dan komitmen kcrja guru akuntansi. Unuk mengetahui tingkat kepuasan guru dan komitmen
guru akllntansi digunakan teknik analisis dcskriptif. Kriteria yang digunakan mendasarkan
pada mean ideal dan standar deviasi ideal dengan rumus sebagai berikllt:

Mi = Y. (ST+SR)
SOi=l/6 (ST-SR)

Keterangan Mi = mean ideal
SOi = standar deviasi ideal.
ST = skor ideal tertinggi
SR = skor ideal terendah

Skor tertinggi ideal dan skor terendah ideal diperoleh dari penjumlaban skor butir
pertanyaan masing-masing variabel. Skor terendah 1 dan skor tertinggi 5. Berdasarkan basil
perhitungan Mi dan SOi dapat disusun kategori kccenderungan masing-masing variabel
sebagai berikut:

Tabel3. Kategori Kccenderungan
Kategori
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b. Analisis Regresi
Analisis regresi digunakan dalarn penelitian ini untuk menganalisis apakah faktor

kepuasan guru akuntansi berpengaruh terhadap komitmcn kelja guru akuntansi SMA sc
Kabupaten Kulonprogo DIY.

Variabel indepcnden dalarn penclitian ini adalah Kepuasan Guru Akuntansi (X) dan
variabel dependennya adalah Komitmen Kerja Guru akuntansi (Y) Analisis regresi terscbut
disusun dengan formula sebagai berikut: Y = aX + K. Untuk menguji hipotesis digunakan uji
F dengan tingkat signifikansi 5%. Jka F hitung lebih besar atau sarna dcngan F tabel maka
hipotcsis ditcrima.

C. Hasi! Penelitian dan Pembahasan

1. Kepuasan Kerja Guru
Hasi! penelitian mcnunjukkan skor tcrtinggi 155 dari skor tertinggi yang dapat

dicapai sebcsar 155, dan skor terendah 124 dari skor tercndah yang dapat dicapai sebcsar 31.
Mean sebcsar 140,85 median sebcsar 141,50 dan standar deviasi scbesar 9,94. Kategori
kcpuasan guru disajikan dalarn tabel berikut:
Tabel 4: Kate ori K uasan Guru Akuntansi SMA se Kabu aten Kulon ro 0

No Kate ori Rentan Jumlah Pcrscntase
1 San at uas > 123 20 100
2 Puas 93 - 123 0 0
3 Tidak uas 62 - 92 0 0
4 San t tidak uas < 62 0 0
Jurnlah 20 100

Dari tabel 4 di atas mcnunjukkan bahwa semua guru Akuntansi se Kabupaten Kulonprogo
ccndcrung mcrasa sangat puas sebagai guru. Kcpuasan guru yang tcrgolong sangat puas itu
ada pada rentang bawah karena mean yang diperoleh sebesar 140,85 dari skor total sebesar
155, median 141,5 dan standar dcviasi 9,94. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian
yang dilal.:ukan oleh Florida Departemen of Education yang menunjukkan 87,7 % guru merasa
puas. Kepuasan dapat dilihat dari pckcljaan, gaji dan inscntif, kenaikan pangkatlgolongan,
supervisi, dukungan ternan sejawat dan orang tua mood, kcgiatan pembelajaran, dan kebijakan
sekolah.

a. Pekerjaan
Berdasarkan Mi dan SDi dapat diidentifikasikan kecenderungan tingkat Kepuasan

Guru akuntansi se Kabupaten Kulonprogo terhadap pekeljaan sebagai beril.:ut:

No
1

2
3
4
Jurnlah

Jumlah
18
2
o
o

Persentase
90
10
o
o
100

Hasil penelitian menunjukkan scbagian besar guru Akuntansi se Kabupaten
Kulonprogo mcrasa sangat puas terhadap pekcljaan dan sebanyak 10% merasa puas, tidak ada
yang mcrasa tidak puas dan sangat tidak puas terhadap pekerjaan mereka. Hasi! penelitian ini
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robbin bahwa pekeljaan itu sendiri merupakan
surnbcr kepuasan kerja.
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No Kategori Rentang Jumlah Persentase
1 Sangat puas > 15 19 95
2 Puas 12 - 15 1 5
3 Tidak puas 8 - 11 0 0
4 Sangat tidak puas < 8 0 0
Jumlah 20 100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (95%) guru akuntansi se
Kabupaten Kulonprogo merasa sangat puas, 5% merasa puas, tidak ada yang merasa tidak
puas dan sangat tidak puas terhadap gaji dan insentif yang mereka terima. Gaji dan insentif
yang akan memberikan kepuasan adalah gaji dan insentif yang dipersepsikan ad iI, dan sesuai
dengan pengharapannya. Gaji dan insentif yang besar belum merupakan kunci kepuasan, yang
lebih penting adalah keadilan. Tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok
merupakan tunjangan yang sangat diharapkan guru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Marianne Perrie dan David P. Parker (1997) tentang kepuasan guru menunjukkan hubungan
yang lemah antara kepuasan guru dengan gaji dan tunjangan yang diterima.

Kenaikan PangkatlJabatan

Berdasarkan Mi dan SDi dapat diidentiftkasi kecenderungan tingkat Kepuasan Guru
Akuntansi se Kabupaten Kulonprogo terhadap kenaikan pangkatlgolongan sebagai berikut:
Tabel7: Kategori Kepuasan Guru Akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo Daerah

Istimewa Yogyakarta Terhadap Kenaikan Pangkat dan Golongan

No Rentan Jumlah Persentase
1 > 7 19 95
2 6-7 1 5
3 4-5 0 0
4 uas <4 0 0
Jumlah 20 100

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (95%) guru akuntansi se Kabupaten
Kulonprogo merasa sangat puas terhadap kenaikan pangkatlgolongan dan 5% merasa puas,
tidak ada yang merasa tidak puas dan sangat tidak puas. Kenaikan pangkat atau golongan
merupakan salah satu harapan guru, tidak hanya karena akan menaikkan gaji tetapi merupakan
kepuasan atas status. Kenyataan menunjukkan banyak guru yang sudah golongan IV a tidak
dapat mengusulkan kenaikan pangkat karena belum mempunyai karya tulis ilmiah.
b. Supervisi

Berdasarkan Mi dan SDi dapat diidentiftkasi kecenderungan tingkat Kepuasan Guru
Akuntansi se Kabupaten Kulonprogo terhadap kegiatan supervisi sebagai berikut:
Tabel8: Kategori Kepuasan Guru Akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo Daerah

Istimewa Yo akarta Terhada Kegiatan Supervisi
Kate ori Rentan
San at uas > 1I
Puas 9 - 11
Tidak uas 7 - 8
Sangat tidak Duas < 6

No
1
2
'3

4

Jumlah

Jumlah
19
I
o
o
20

Persentase
95
5
o
o
100
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Hasil penc1itian rnenunjukkan bahwa sebagian besar (95%) guru akuntansi rnerasa
sangat puas, 5% rnerasa puas, tidak ada yang rnerasa tidak puas dan sangat tidak puas tcrhadapkegiatan supervisi.

Supervisi yaitu sernua usaha yang dilakukan oleh supervisor untuk
rnernberikan bantuan kepada guru dalam rnelaksanakan tugasnya. Supervisor yang hanyarncncari kesalahan akan rnenirnbulkan kctidakpuasan pada guru

Kernarnpuan supervisor
dalarn rncrnberikan bantuan dan dukungan pada guru dapat rncnirnbulkan perasaan puas atautidak puas. Kondisi yang bersifat partisipatif yang diciptakan supervisor dapat rnernilikipengaruh yang substansial terhadap kcpuasan kerja, karena rnereka rnerasa rncndapalperhalian dan dukungan yang cukup dari supervisor ataupun atasannya.

Dukungan Ternan Sejawat dan Dukungan Orang Tua Peserta Didik
Bcrdasarkan Mi dan SOi dapat diidentifikasi keccnderungan tingkal Kepuasan GuruAJ..:untansise Kabupaten Kulonprogo terhadap dukungan ternan sejawal dan orang tua pcsertadidik sebagai berikut:

Tabc112: Katcgori Kepuasan Guru Akuntansi SMA sc Kabupalen Kulonprogo Oaerah
Istirnewa Yogyakarta Terhadap Dukungan Ternan Sejawat dan Orang Tua PcsertaOidikNo

Kategori RentangJumlahPerscnlase
1

Sangat puas > 121995
2

Puas 9 - 1215
3

Tidak puas 6 - 8 9500
4

Sangal tidak puas<600
Jumlah

20100

Hasil penelitian rnenunjukkan scbagian bcsar (95%) guru aJ..:untansi se kabupatcnKulonprogo rnerasa sangal puas, 5% rnerasa puas, tidak ada guru yang rnerasa tidak puas dansangat tidak puas tcrhadap dukungan ternan scjawat dan orang tua pcserta didik. Oukunganrckan kcrja akan rncnirnbulkan kcpuasan kerja karena rncrasa diterirna dan dibanlu dalamrncrnperlancar pcnyelesaian tugasnya. Oi sckolah dukungan orang tua rnurid terhadap gurusangal pcnting karena keberhasilan pcndidikan ditcntukan pula olch peran orang tua siswa.Hubungan yang baik antara guru dengan orang tua siswa akan mcmpcngaruhi kepuasan guru,karena guru rncrasa rnernperoleh dukungan dari orang tua siswa.c. Kondisi KerjaBcrdasarkan Mi dan SOi dapat diidentifikasi kecenderungan tingkat Kepuasan GuruAkuntansi se Kabupaten Kulonprogo tcrhadap kondisi kerja sebagai bcrikut
Tabcl 10: Kalcgori Kepuasan Guru Akuntansi SMA sc Kabupaten Kulonprogo Daerah

Istimewa Yom-akarta Terhadap Kondisi KeriaNo
Kategori RcntangJumlahPersenlase

1
Sangat puas >1120100

2
PUBS 9 - 1100

3
Tidak puas 6 - 800

4
Sangat tidak puas<600

Jumlah
20100

Hasil penelitian rnenunjukkan sernua guru akuntansi se Kabupaten Kulonprogo rnerasasangat puas tcrhadap kondisi kcrja di ternpal kerja rnereka. Kondisi kcrja rnerupakan salahsatu faktor yang rnerniliki efek terhadap kepuasan pekerjaan. Hasil pcnelitian Robbins (1996)tcntang kondisi kerja rncngungkapkan bahwa pekerja lebih rnenyukai kcadaan sckitar yangtidak rnerepotkan.
Hasil penclitian Marianne Perrie (1997) kondisi kerja berhubungan kuat

dengan kcpuasan guru.
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d. Kegiatan Pembelajaran
Berdasarkan Mi dan SDi dapat diidentifikasi kecenderungan tingkat kepuasan guruAkuntansi se Kabupatcn Kulonprogo tcrhadap kcgiatan pcmbclajaran scbagai bcrikut:

Tabelll: Kategori Kcpuasan Guru Akuntansi SMA sc Kabupaten Kulonprogo Daerah

Istimcwa Yo~akarta Tcrhadap Kematan pcrnbclaiaranNo
Kate~ori Rcntan~JumlahPerscntasc

I
San~at puas >2320100

2
Puas 18 - 2300

3
Tidak puas 12-1700

4
San~at tidak puas< 1200

Jumlah
20100

Hasil pcnelitian mcnunjukkan semua guru akuntansi sc Kabupatcn Kulonprogo mcrasa
sangat puas terhadap kcgiatan pembelajaran. Guru adalah pendidik profcsional dcngan tugasutama mcndidik, mcngajar, membimbing, mcngarahkan melatih, mcnilai dan mengevaluasipcscrta didik. Untuk mclaksanakan tugasnya, guru mclaksanakan kegiatan pcmbelajaran.e. Kebijakan SekolahBerdasarkan Mi dan SDi dapat diidcntifIkasi kccenderungan tingkat Kepuasan GuruAkuntansi sc Kabupaten Kulonprogo tcrhadap kcbijakan sckolah scbagai bcrikut:Tabcl 12: Katcgori Kcpuasan Guru Akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo DacrahIstimewa Yo~akarta Tcrhadap Kcbiiakan SckolahNo

Katcgori Rcntan~JumlahPcrscntasc
I

Sangat puas >111995
2

Puas 9 - 11I5
3

Tidak puas 6-800
4

Sangat tidak puas<600

Jumlah
20100

Hasil pcnelitian mcnunjukkan bahwa scbagian bcsar (95%) guru akuntansi se KabupatcnKulonprogo mcrasa sangat puas, 5% merasa puas, tidak ada yang mcrasa tidak puas dansangat tidak puas tcrhadap kcbijakan sckolah. Guru dapat mcrasa puas atau tidak puasterhadap kcbijakan yang ditcntukan sckolah. Hasil pcnclitian Mariannc (1997) mcnunjukkandukungan kcpala sckolah, pcrilaku siswa, kondisi sckolah, otonomi guru sangat bcrkaitan eratdcngan kcpuasan guru.
2. Komitmen Kerja Guru Akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa

Yogyakarta
Bcrdasarkan Mi dan SDi dapat diidcntifIkasi kcccnderungan Komitmcn Kclja Guru

Akuntansi SMA sc Kabupaten Kulonprogo Dacrah Istimewa Yogyakarta scbagai berikut:Tabcl 13: Kategori Komitmen Kelja Guru Akuntansi SMA se Kabupatcn KulonprogoDaerah Istimcwa YogyakartaNo
Kategori Rentan~JumlahPersentase

I
San~at tinggi >911785

2
Tin~~i 69 - 913IS

3
Cukup 46-6800

4
Rcndah <4600

Jumlah
20100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa scbagian bcsar (85%) guru Akuntansi scKabupaten Kulonprogo ccndcrung komitmen kcljanya sangat tinggi, 15% tinggi, tidak adayang rcndah dan sangat rcndah. Namun, jika diccrmati Icbih lanjut mcnunjukkan bahwa9



komitmen keIja guru yang tergolong sangat tinggi itu ada pada rentang bawah karena mean
yang diperoleh sebesar 102 dari skor total sebesar 115, median 101 dan standar deviasi 10,64.Menurut Meyer dan Allen (1997) dalam Ronald James Fisher (2007) ada tiga komponenkomitmen kerja yaitu: komitmen afcktif, kontinuans, dan normatif.a. Komitmen AfektifBerdasarkan Mi dan SOi dapat diidcntifikasi kecenderungan tingkat komitmcn afeJ..:tifguru Akuntansi se Kabupaten Kulonprogo sebagai berikut:Tabcl 14:

Kategori Komitmen Afektif Guru Akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo
Oaerah Istimewa Yo.\NakartaNo

Katc~ori RentangJumlahPerscntase
I

Sangat tinggi >311995
2

Tinggi 24 - 31I5
3

Cukup 16 - 2300
4

Rcndah < 1600
Jumlah

20100

Hasil pcnclitian mcnunjukkan scbagian bcsar (95%) guru akuntansi sc
Kabupaten

kulonprogo mcnunjukkan sangat tinggi, 5% tinggi dan tidak ada yang rcndah dan sangatrcndah. Komitmcn afcktif (affictive comitmen)
merupakankomitmcn sebagai keterikatan

psikologis karyawan tcrhadap pekCljaannya. Komitmcn ini mcnycbabkan karyawan bcrtahanpada suatu pckcrjaan karcna mcrcka mcnginginkannya. Komitmcn ini ditunjukkan akan rasascnang pada profcsi, kebcrartian lembaga tempat ia bckcrja bagi dirinya, rasa memilikiterhadap Icmbaga, dan ketcrikatan mcrcka pada Icmbaga.b. Komitmen KontinuansBcrdasarkan Mi dan SOi dapat diidcntifikasi keccnderungan tingkat komitmcnkontinuans guru Akuntansi sc Kabupatcn Kulonprogo scbagai bcrikut:Tabcl 15:
Katcgori Komitmcn Kontinuans Guru Akuntansi SMA sc Kabupatcn Kulonprogo

Oacrah Istimcwa Yo.\NakartaNo
Katcgori RcntangJumlahPcrscntase

I
Sangat tinggi >351995

2
Tinggi 27 - 35I5

3
Cukup 18-2600

4
Rendah < 1800

Jumlah
20100

Hasil penclitian mcnunjukkan scbagian besar (95%) guru Akuntansi se KabupatenKulonprogo sangat tinggi, 5% tinggi, tidak ada yang komitmcn kontinuannya

rcndah dan

sangat rendah. Komitmcn kontinuans (continl/ance comilmen) yaitu mcngarah pada untungrugi dalam diri karyawan schubungan dengan kcinginannya untuk tctap mempcrtahankan ataukcluar dari pckcIjaannya. Komitmcn ini mcnycbabkan karyawan bcrtahan pada suatupckcrjaan karena mcrcka mcmbutuhkannya. Komitmcn ini kesetiaan pada Icmbaga, tidak adaaltcrnatif lain yang Icbih baik.c. Komitmen NormatifBcrdasarkan Mi dan SOi dapat diidcntifikasi kccendcrungan tingkat komitmennormatif guru Akuntansi sc Kabupatcn Kulonprogo scbagai berikut:Tabcl 16:
Katcgori Komitmen Normatif Guru Akuntansi SMA se Kabupatcn Kulonprogo

Oaerah Istimewa YoJ..'VakartaNo
Kategori RentangJumlahPerscntase

I
Sangat tinggi >231890

2
Tin~gi 18 - 23210

3
Cukup 12-1700

4
Rcndah < 1200

Jumlah
20100
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Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (95%) guru Akuntansi se Kabupaten I

Kulonprogo komitmen normatifnya cendcrung sangat tinggi, 5% tinggi, tidak ada yang
komitmen normatifnya rendah dan sangat rcndah. Komitmen normatif (normative comitmen

yakni komitmen sebagai kewajiban untuk bertahan dalam pckerjaannya. Komitmcn ini
menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pckerjaan karena mereka merasa wajib untuk
mclak-ukannya serta didasari pada adanya keyakinan tentang apa yang benar dan berkaitan
dengan masalah moral. Komitmen ini ditunjukkan kesetiaan pada lembaga karena mereks
merasa berutang budi pada lembaga.

3. Pengaruh Kepuasan Guru Akuntansi Terhadap Komitmen Kerja Guru Akuntansi
SMA se Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif kepuasan guru terhadap
komitmen kerja guru akuntansi se Kabupaten KuIonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal
ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi Y= 4,543+ 0,694X. Jika kepuasan guru
bcrtambah I maka rata-rata komitmen kerja guru akan bertarnbah 0,694. Koefisien korelasi
sebesar 0,648 dan koefisien determinasi sebesar 0,419 yang berarti 41,90% komitmen kerja
dipengaruhi oleh kepuasan guru, sisanya sebcsar 58,10% dipcngaruhi oleh fakwr lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.

Mcnurut Ronald James Fisher (2007) ada tiga komponen komitmen kerja yaitu:
komitmen afek1if, kontinuans, dan normatif. Untuk membangun komitmen kerja, pimpinan
perlu memperhatikan kepuasan guru, sehingga guru akan lebih konsentrasi pada pekerjaan
dan tidak banyak wak1u dan tenaga untuk menyelesaikan permasalahan ketidakpuasannya,
melainkan untuk kepentingan pckerjaan.

Penutup
Kesimpulan
I. Semua guru akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta

sangat puas. Secara rinei Kepuasan Guru dilihat dari pckerjaan sangat puas, gaji dan
insentif sangat puas, kenaikan pangkatlgolongan sangat puas, kegiatan supervisi sangat
puas, dukungan ternan sejawat dan dukungan orang tua peserta didik sangat puas, kondisi
kerja sangat puas, kegiatan pembelajaran sangat puas, dan kebijakan sekolah sangat puas.

2. Komitmen kerja sebagian besar (85 %) guru akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo
Dacrah Istimewa Yogyakarta sangat tinggi. Secara rinei komponcn komitmen kerja dapat
dilihat dari komponen komitmen afektif sangat tinggi, kontinuans sangat tinggi, dan
normatif sangat tinggi.

3. Terdapat pcngaruh positif Kepuasan Guru tcrhadap Komitmen Kerja Guru Akuntansi
SMA sc Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat
disimpulksn jika Kepuasan Guru meningkat akan meningkatkan Komitmen Kerja ..
Koefisien korelasi sebesar dan koefisien determinasi sebesar 0,648 dan koefisien
determinasi sebesar 0, 419.
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