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ABSTRACT 

The purpose of this study to analyze the influence of organizational 

culture, work environment, and financial compensation to job satisfaction of 

teachers, in schools that have experienced downgrades period of one year. This 

study is the fifth school in south Jakarta area who suffered downgrades with a 

sample size 70. The model data analysis in this study using SPSS ((Statistical 

Package for the Social Sciences), the results of this study the financial 

compensation to the allowance appropriate to the risks of work, remuneration 

timely influence the most significant among other variables of organizational 

culture and work environment. 

Keywords: Organizational Culture, Work Environment, Compensation 

finansial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, guru memegang peran utama dalam 

pembangunan pendidikan juga menentukan keberhasilan peserta didik 

terutama dalam proses belajar mengajar. Guru dapat menentukan 

keberhasilan pada sekolah di dalamnya di mana guru merupakan bagian 

penting dari suatu organisasi sekolah. Guru dianggap sebagai asset utama 

pada sekolah yang harus dikelola dengan baik dan benar untuk 

kelangsungan proses belajar mengajar karena sekolah yang baik adalah 

cerminan dari hasil kerja para guru yang berkualitas.  

Guru menjadi sumber utama untuk menghasilkan pemimpin masa 

depan, hal ini yang menjadi tanggung jawab besar bagi Guru yang di mana 

menjadi sosok utama yang paling menentukan dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan sebagaimana guru menjadikan dan menumbuhkan 

sumber daya manusia yang berikutnya menjadi lebih berkualitas. Dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai 
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sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.  

Pasal 39 ayat (2), undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan 

tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai 

dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama 

bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. 

oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang 

sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional diharapkan memiliki 

mutu dan tenaga yang handal untuk meningkatkan pada pemerataan 

pendidikan yang lebih baik sehingga menghasilkan sumber daya yang 

berkualitas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Budaya..., Ivani Indrianingrum, Ma.-IBS, 2016



13 
 

 

 

 

Tabel 1.1 Peringkat Sekolah Negeri di DKI Jakarta (Tahap 1 Umum) 

Rank 

2014 

Rank 

2013 

 

 ∆ 
 

Sekolah rata nilai 2014 

Rank 

2014 

Rank 

2013 

 

∆  
 

sekolah 

rata nilai 

2014 

1 1 ↔ SMA 8 9.54 41 46  ↑ SMA 31 8.47 

2 2 ↔ SMA 28 9.42 42 45  ↑ SMA109 8.44 

3 3 ↔ SMA 81 9.42 43 51  ↑ SMA 89 8.43 

4 7  ↑ SMA 61 9.32 44 56  ↑ SMA 60 8.43 

5 6  ↑ SMA 68 9.3 45 68  ↑ SMA 52 8.42 

6 4 ↓ SMA 39 9.23 46 54  ↑ SMA 53 8.36 

7 8  ↑ SMA 78 9.2 47 42 ↓ SMA 87 8.35 

8 5 ↓ SMA 34 9.2 48 47 ↓ SMA 97 8.35 

9 14  ↑ SMA 21 9.11 49 55  ↑ SMA 105 8.35 

10 11  ↑ SMA 26 9.09 50 52  ↑ SMA 85 8.29 

11 9 ↓ SMA 48 9.08 51 85  ↑ SMA 5 8.27 

12 10 ↓ SMA 47 9.07 52 70  ↑ SMA 75 8.27 

13 12 ↓ SMA 70 9.03 53 43 ↓ SMA 42 8.26 

14 15  ↑ SMA 12 8.96 54 57  ↑ SMA 4  8.23 

15 21  ↑ SMA 65 8.96 55 41 ↓ SMA 82 8.23 

16 17  ↑ SMA 14 8.95 56 49 ↓ SMA 86 8.22 

17 13 ↓ SMA 71 8.95 57 75  ↑ SMA35 8.21 

18 22  ↑ SMA 13 8.94 58 50 ↓ SMA 59 8.21 

19 20  ↑ SMA 77 8.92 59 44 ↓ SMA 55 8.2 

20 16 ↓ SMA 38 8.87 60 53 ↓ SMA 32 8.19 

21 27  ↑ SMA 2 8.87 61 65  ↑ SMA 11 8.17 

22 18 ↓ SMA 90 8.83 62 73  ↑ SMA 36 8.17 

23 19 ↓ SMA 99 8.8 63 61 ↓ SMA 104 8.17 

24 24 ↔ SMA 6 8.8 64 62 ↓ SMA 37 8.16 

25 25 ↔ SMA 49 8.77 65 59 ↓ SMA 113 8.15 

26 26 ↔ SMA 91 8.76 66 83  ↑ SMA 94 8.14 

27 31  ↑ SMA103 8.72 67 63 ↓ SMA 16 8.13 

28 40  ↑ SMA 1 8.7 68 78  ↑ SMA 30 8.13 

29 33  ↑ SMA 54 8.69 69 48 ↓ SMA 46 8.11 

30 30 ↔ SMA 67 8.68 70 72  ↑ SMA 24 8.11 

31 34  ↑ SMA112 8.67 71 87  ↑ SMA 80 8.11 

32 36  ↑ SMA 44 8.64 72 58 ↓ SMA 84 8.09 

33 23 ↓ SMA 33 8.6 73 88  ↑ SMA 23 8.07 

34 32 ↓ SMA 62 8.58 74 76  ↑ SMA 43 8.06 

35 39  ↑ SMA 58 8.57 75 69 ↓ SMA 64 8.06 

36 29 ↓ SMA 66 8.56 76 64 ↓ SMA 50 8.05 

37 35 ↓ SMA 98 8.54           

38 28 ↓ SMA 3 8.51           

Pengaruh Budaya..., Ivani Indrianingrum, Ma.-IBS, 2016



14 
 

39 38 ↓ SMA 29 8.51           

40 37 ↓ SMA 63 8.51           

Sumber: Diolah oleh penulis dari data PPDB 

Keterangan: Penurunan peringkat terhadap sekolah SMA Negeri dalam jangka 

waktu 1 tahun pada tahun 2013-2014 

1. SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 2013 yang sebelumnya menduduki 

peringkat 28 turun 10 poin menjadi peringkat ke 38 

2. SMA Negeri 82 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat ke 41 turun 

sebanyak 14 poin menjadi peringkat ke 55.  

3. SMA Negeri 46 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat 48 turun 

sebanyak 21 poin ke peringkat 69. 

4. SMA Negeri 55 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat  44 turun 

sebanyak 15 pion ke peringkat 59 

5. SMA Negeri 66 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat 29 turun 

sebanyak 7 poin ke peringkat 36  

Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, membuat organisasi 

harus memikirkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Salah satu faktor tersebut yang harus di perhatikan adalah kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk mendapatkan 

hasil kinerja organisasi yang optimal, ketika seseorang merasakan kepuasan dalam 

bekerja, tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang 

terbaik bagi organisasi. Kepuasan kerja merupakan sikap umum seorang individu 

terhadap pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tingkat kepuasan kerja 
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tinggi menunjukan sikap positif terhadap pekerjaannya, sebaliknya seseorang 

dengan kepuasan kerja rendah menunjukan sikap negatif terhadap pekerjaannya. 

Pada umumnya apabila seseorang berbicara mengenai sikap karyawan, lebih 

sering mereka mengartikan kepuasan kerja (Robbin dan Coulter, 2007). Bangun 

dan Wilson (2012), kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap 

pekerjaanya yang mencerminkan pengalaman menyenangkan dan tidak 

menyenangkan dalam pekerjaannya, serta harapan-harapannya terhadap 

pengalaman masa depan. Kepuasan kerja bisa juga dikatakan sebagai perasaan 

nyaman atau tidak nyaman seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada 

saat seseorang merasa nyaman dalam bekerja secara tidak langsung pekerjaan 

yang dikerjakan menghasilkan hasil yang baik dan memuaskan sehingga terjadi 

kepuasan dalam bekerja, namun pada saat seseorang tidak merasakan kenyamanan 

dalam melakukan pekerjaan, hasil yang didapat adalah sebaliknya yaitu hasil yang 

tidak memuaskan sehingga akan munculnya ketidakpuasan dalam bekerja.  

Kepuasan kerja juga dapat memunculkan semangat kerja sehingga hasil yang 

dilakukan selalu optimal juga rasa kepedulian terhadap perusahaan juga besar 

yang akhirnya tidak ada nya sikap buruk untuk melanggar peraturan perusahaan 

tepat dia bekerja, Dessler (2013) mengemukakan terdapat perbedaan antara 

karyawan yang memiliki kepuasan kerja dengan tidak. Karyawan yang tidak 

merasakan kepuasan dalam bekerja cenderung memiliki catatan yang baik, 

ketaatan pada peraturan dan kehadiran kerja yang bagus dibandingkan seseorang 

yang tidak memiliki kepuasan kerja. 
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Fenomena kepuasan kerja di Indonesia haruslah diperhatikan. Adanya 

penelitian tentang kepuasan kerja, Accenture, sebuah lembaga konsultasi bisnis 

dan manajemen asal Amerika Serikat mengeluarkan hasil studi terbaru mereka 

pada 8 Maret 2013. Studi yang mempelajari tingkat kepuasan kerja pada 

karyawan itu menunjukkan pekerja atau karyawan yang bekerja di Indonesia 

paling tidak bahagia di dunia. Indonesia berada di urutan pertama negara tempat 

orang-orang memiliki tingkat kepuasan dan kebahagiaan terendah di dunia. 

Masalah insentif dan keseimbangan karier serta kehidupan personal dianggap 

menjadi penyebab utama indeks ini. Hanya 18 persen dari kelompok responden 

karyawan di Indonesia yang mengatakan puas dengan kualitas kehidupan serta 

kebahagiaannya di tempat kerja. Ini menempatkan Indonesia di posisi paling 

bawah tingkat kepuasan para pekerja. Tiga masalah yang paling dikeluhkan 

adalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, besaran gaji dan 

tunjangan, serta ketersediaan jenjang karier. (medanbisnisdaily.com) 

Penelitian tentang kepuasan kerja oleh Accenture juga didukung oleh survey 

yang dilakukan oleh JobStreet.com pada bulan desember 2014. JobStreet.com 

melakukan survei kepada 17,623 koresponden pada awal bulan Oktober tentang 

kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Hasil survei menunjukan bahwa 

73% karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaannya dikarenakan beberapa 

faktor. Penelitian terhadap kepuasan kerja dilakukan kembali oleh JobStreet.com 

Indonesia pada periode Desember 2015 hingga Januari 2016 survei tersebut 
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membuktikan bahwa 77,34% dari total 4331 responden karyawan merasa tidak 

puas dengan tunjangan yang diterima. Hasil survey tersebut makin memperjelas 

bahwa tingkat kepuasan karyawan di Indonesia masih terbilang sangat rendah. 

Rendahnya tingkat kepuasan kerja di Indonesia merupakan suatu masalah yang 

harus di carikan solusinya. (JobStreet.co.id)  

Kompensasi bagi Guru adalah hal yang wajar mengingat beban dan tanggung 

jawabnya mereka yang begitu besar, kompensasi juga sebagai upaya dari Sekolah 

untuk meningkatkan kualitas hidup para Guru, hal ini dapat memberikan dampak 

positif yang akan menjadi motivasi para guru untuk memberikan hasil kerja yang 

baik untuk sekolah dan murid-murid dalam mengajar. Mathis dan Jackson (2009), 

kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan 

mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan organisasi lainnya. 

Handoko,T Hani (2001), menyatakan pemberian kompensasi dapat meningkatkan 

kepuasan kerja pada karyawan. Sari,E (2009), kompensasi salah satu fungsi 

penting dalam manajemen sumber daya manusia, kompensasi yang sesuai dan 

tepat akan dapat meningkatkan motivasi, komitmen dan kontribusi sumberdaya 

manusia dalam organisasi. Hal ini menjadi salah satu hal yang harus di pikirkan 

sekolah untuk para gurunya bahwa, Sering terjadi menurunnya kinerja para guru 

akibat kepuasan kerja yang menurun dari kurang peduli nya sekolah terhadap para 

sumber daya manusianya salah satunya melalui kompensasi finansial.  

Malayu Hasibuan (2012), bentuk kompensasi finansial berupa gaji, upah dan 

upah insentif. Kompensasi Finansial merupakan salah satu kompensasi yang 

menjadi pertimbangan para guru dalam memilih dalam pekerjaannya, apabila 
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kompensasi finansial yang berupa gaji, bonus, dan tunjangan yang diterima 

ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka akan menimbulkan ketidakpuasan 

dalam diri para guru. Hal ini didukung Mamik Umar Hamidah (2012), 

menyatakan bahwa pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

adalah positif, artinya dimana semakin tinggi kompensasi yang diterima oleh para 

karyawan dalam hal ini Guru akan semakin tinggi pula kepuasan kerjanya. 

Budaya organisasi merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. Budaya organisasi meliputi nilai, prinsip, dan tradisi dalam suatu organisasi 

Robbin dan Coulter (2007). Hasil penelitian yang menyatakan adanya pengaruh 

signifikan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja diteliti oleh Ida Ayu dan 

Agus Suprayetno (2008). Budaya organisasi merupakan suatu konsep yang dapat 

dijadikan sarana untuk mengukur dampak yang dihasilkan. Budaya yang ada pada 

organisasi biasanya muncul dari organisasi terdahulu sehingga organisasi yang 

selanjutnya mengikuti budaya yang ada. Budaya organisasi yang baik cukup 

membuat para anggota organisasi merasa nyaman bekerja untuk melakukan 

pekerjaanya sehingga saat kenyamanan itu ada dalam melakukan pekerjaannya, 

akan menghasilkan hasil yang baik dan memunculkan kepuasan kerja para guru. 

Lingkungan kerja merupakan suatu hal yang penting dalam organisasi. 

Lingkungan kerja yang baik tentunya merupakan harapan bagi setiap guru dimana 

lingkungan kerja memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi pekerjaan serta 

situasi juga kondisinya. Hasil penelitian menyatakan lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja diteliti oleh Widya Parimita dan 

Wendi Hadi (2013), hal ini mencerminkan lingkungan kerja yang buruk dapat 

Pengaruh Budaya..., Ivani Indrianingrum, Ma.-IBS, 2016



19 
 

memberikan efek yang buruk bagi para guru dan sebaliknya jika lingkungan kerja 

menyenangkan dan ideal maka pekerjaan yang dihasilkan oleh para guru menjadi 

memuaskan, hasilnya jika para guru merasa senang karena hasil yang dikerjakan 

memiliki hasil yang optimal, maka kepuasan kerja para guru akan muncul. 

Budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kompensasi finansial merupakan 

variabel-variabel yang dianggap dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ketiga variabel 

tersebut mempengaruhi kepuasan kerja. Studi tersebut dilakukan pada guru tetap 

SMA Negeri wilayah Jakarta Selatan yang mengalami penurunan peringkat, 

sebagai sekolah negeri, tahun 2013-2014 peringkat sekolah menurun dimana, 

sekolah harus memperhatikan kepuasan kerja para gurunya agar kinerja sekolah 

dapat meningkat.  

Tabel 1.1 Jumlah Guru pada 5 sekolah Negeri Jakarta 

No Nama Sekolah Jumlah Guru 

1 SMAN 3 Jakarta 30  

2 SMAN 82 Jakarta 38 

3 SMAN 46 Jakarta 58  

4 SMAN 66 Jakarta 53  

5 SMAN 55 Jakarta 49 

Sumber: Sekolah yang bersangkutan dan Siap-sekolah.com 

SMAN 3 berhasil memperbesar kegiatan Anttic dengan memindahkan 

lokasi acara dan mengundang beberapa artis lokal. Pada tahun yang sama, Anttic 

dinobatkan menjadi kegiatan pelajar SMA paling bergengsi di Jakarta. Pada tahun 

2010, Anttic menjadi kegiatan pelajar SMA terbesar di Jakarta. Pada tahun 2015 
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SMAN 3 Jakarta melalui ekstrakurikuler Cinema 3 yang baru berjalan selama 3 

bulan, tiga orang anggotanya sudah berhasil membuat film berdurasi kurang dari 

15 menit yang bercerita tentang PRT ( Pembantu Rumah Tangga) Program dari 

lembaga tenaga kerja milik PBB,ILO, ini fokus pada promosi kerja layak PRT 

(Pembantu Rumah Tangga) dan penghapusan PRT pada usia anak, film ini 

ditampilkan di bioskopn (http://wartakota.tribunnews.com). Salah satu prestasi 

SMA Negeri 82 Jakarta adalah Presiden Joko Widodo menetapkan 68 Paskibraka 

tahun 2015 dimana dari 68 paskibraka satu diantara nya adalah siswi dari SMA 

Negeri 82 Jakarta yang berprestasi bernama Hannah Enah Supit 

(www.dnaberita.com). Prestasi juga banyak di dapatkan pada SMA Negeri 66 

Jakarta, tidak hanya dalam prestasi akademis namun non akademis banyak 

didapat, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang banyak diminati oleh calon 

didik baru. (http://www.sman66-jkt.sch.id) 

Undang-Undang No.14 tahun 2005 guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, guru bukanlah 

pekerjaan yang ringan, pekerjaan ini merupakan tugas yang penuh tanggung 

jawab kepada masyarakat dan negara yang dimana guru menjadi sarana utama 

menghasilkan anak-anak yang cerdas, serta tidak dapat dilakukan setengah hati.  
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Kualitas sumber daya manusia pada guru di SMA Negeri Jakarta Selatan 

yang mengalami penurunan harus di tingkatkan, salah satu strateginya adalah 

pemenuhan kepuasan kerja guru dan peningkatan kinerja, agar kinerja organisasi 

tercapai dengan optimal, serta dapat mengurangi penurunan peringkat sekolah. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut menjadi dasar penulis memilih guru tetap pada 

5 SMA Negeri Jakarta sebagai objek penelitian.  

Penelitian ini berjudul: “Pengaruh budaya organisasi, lingkungan kerja, 

kompensasi finansial  terhadap kepuasan kerja Guru Tetap pada 5 SMA Negeri 

Jakarta’’  

1.2 Ruang Lingkup 

Luasnya ruang lingkup obyek penelitian, agar penelitian ini dapat berfokus 

pada permasalahan yang ingin diteliti maka, peneliti menetapkan batasan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan menggunakan variabel dependen yaitu kepuasan 

kerja, kepuasan kerja merupakan variabel yang paling sering diselidiki dalam 

budaya organisasi, perilaku dan fenomena kerja lainya dimulai dari desain 

pengawasan pekerjaan (Spector, 1997). 

2. Penelitian hanya dilakukan terhadap guru tetap 5 SMA Negeri Jakarta dengan 

variabel sebagai berikut: Budaya organisasi Wheelen and Hunger (1986) 

Budaya organisasi adalah Nilai-nilai yang dianut bersama oleh anggota 

organisasi dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.  
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Robbins (1996) memberi pengertian budaya organisasi antara lain sebagai: 1. 

Nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi. 2. Falsafah yang menuntun 

kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan. 3. Cara pekerjaan 

dilakukan di tempat itu. 4. Asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara 

anggota organisasi. Variabel berikutnya adalah lingkungan kerja, Nitisemito (2001) 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan, Sedarmayanti 

(2001) Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok dan variabel kompensasi 

finansial. (Rivai ,2004) kompensasi finansial adalah sesuatu yang diterima karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan maka kompensasi 

merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas 

jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasinya. Pembatasan ini 

bertujuan agar lebih terarah dan mudah dipahami dengan tujuan penelitian. Penulis 

memberi batasan terhadap sekolah yang dianalisis yaitu responden pada penelitian ini 

adalah guru tetap pada 5 SMA Negeri Jakarta yang sudah melewati masa 

percobaan. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirumuskan dalam berbagai pertanyaan sebagai berikut:  

1. Apakah budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

guru? 

2. Apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

guru? 

3. Apakah kompensasi finansial memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja guru? 

4. Variabel manakah yang paling mempengaruhi secara positif terhadap 

kepuasan kerja? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis budaya organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja  

2. Mengetahui dan menganalisis apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja  

3. Mengetahui dan menganalisis apakah kompensasi finansial memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja  

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, lingkungan 

kerja, dan kompensasi finansial yang paling dominan terhadap kepuasan 

kerja  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan didapat dari terlaksananya penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya mengenai kepuasan kerja. 

Manfaat lainya adalah mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi, 

lingkungan kerja, dan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perluasan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan tentang kepuasan kerja.  

2. Manfaat praktisi 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tambahan yang 

berguna bagi budaya pendidikan sekolah menengah atas (SMA) Negeri 

Jakarta. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BABI PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan topik kepuasan kerja 

karyawan, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terkait dengan budaya 

organisasi, lingkungan kerja, kompensasi finansial, kepuasan kerja 

karyawan dan kinerja karyawan. Pengembangan kerangka pemikiran, 

hubungan antar variabel penelitian dan hipotesis penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan Metodologi penelitian. Populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, 

model penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh peneliti dari angket 

yang telah disebarkan sebanyak 70 kuesioner yang dibagi secara rata 

kepada 5 SMA Negeri Jakarta Selatan. Data lain diperoleh melalui 

pengamatan atau observasi, dan studi pustaka yang digunakan peneliti 

sebagai data sekunder atau penunjang guna melengkapi dan memperluas 

data utama. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pada bab 

empat sebelumnya, memberikan saran dari peneliti untuk objek 5 SMA 

Negeri Jakarta Selatan, saran untuk penelitian yang sejenis berikutnya 

serta implikasi penelitian terhadap praktik yang ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.7 Latar Belakang 

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, guru memegang peran utama dalam 

pembangunan pendidikan juga menentukan keberhasilan peserta didik 

terutama dalam proses belajar mengajar. Guru dapat menentukan 

keberhasilan pada sekolah di dalamnya di mana guru merupakan bagian 

penting dari suatu organisasi sekolah. Guru dianggap sebagai asset utama 

pada sekolah yang harus dikelola dengan baik dan benar untuk 

kelangsungan proses belajar mengajar karena sekolah yang baik adalah 

cerminan dari hasil kerja para guru yang berkualitas.  

Guru menjadi sumber utama untuk menghasilkan pemimpin masa 

depan, hal ini yang menjadi tanggung jawab besar bagi Guru yang di mana 

menjadi sosok utama yang paling menentukan dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan sebagaimana guru menjadikan dan menumbuhkan 

sumber daya manusia yang berikutnya menjadi lebih berkualitas. Dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai 

sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.  
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Pasal 39 ayat (2), undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan 

tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai 

dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama 

bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. 

oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang 

sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional diharapkan memiliki 

mutu dan tenaga yang handal untuk meningkatkan pada pemerataan 

pendidikan yang lebih baik sehingga menghasilkan sumber daya yang 

berkualitas.     
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Tabel 1.1 Peringkat Sekolah Negeri di DKI Jakarta (Tahap 1 Umum) 

Rank 

2014 

Rank 

2013 

 

 ∆ 
 

Sekolah rata nilai 2014 

Rank 

2014 

Rank 

2013 

 

∆  
 

sekolah 

rata nilai 

2014 

1 1 ↔ SMA 8 9.54 41 46  ↑ SMA 31 8.47 

2 2 ↔ SMA 28 9.42 42 45  ↑ SMA109 8.44 

3 3 ↔ SMA 81 9.42 43 51  ↑ SMA 89 8.43 

4 7  ↑ SMA 61 9.32 44 56  ↑ SMA 60 8.43 

5 6  ↑ SMA 68 9.3 45 68  ↑ SMA 52 8.42 

6 4 ↓ SMA 39 9.23 46 54  ↑ SMA 53 8.36 

7 8  ↑ SMA 78 9.2 47 42 ↓ SMA 87 8.35 

8 5 ↓ SMA 34 9.2 48 47 ↓ SMA 97 8.35 

9 14  ↑ SMA 21 9.11 49 55  ↑ SMA 105 8.35 

10 11  ↑ SMA 26 9.09 50 52  ↑ SMA 85 8.29 

11 9 ↓ SMA 48 9.08 51 85  ↑ SMA 5 8.27 

12 10 ↓ SMA 47 9.07 52 70  ↑ SMA 75 8.27 

13 12 ↓ SMA 70 9.03 53 43 ↓ SMA 42 8.26 

14 15  ↑ SMA 12 8.96 54 57  ↑ SMA 4  8.23 

15 21  ↑ SMA 65 8.96 55 41 ↓ SMA 82 8.23 

16 17  ↑ SMA 14 8.95 56 49 ↓ SMA 86 8.22 

17 13 ↓ SMA 71 8.95 57 75  ↑ SMA35 8.21 

18 22  ↑ SMA 13 8.94 58 50 ↓ SMA 59 8.21 

19 20  ↑ SMA 77 8.92 59 44 ↓ SMA 55 8.2 

20 16 ↓ SMA 38 8.87 60 53 ↓ SMA 32 8.19 

21 27  ↑ SMA 2 8.87 61 65  ↑ SMA 11 8.17 

22 18 ↓ SMA 90 8.83 62 73  ↑ SMA 36 8.17 

23 19 ↓ SMA 99 8.8 63 61 ↓ SMA 104 8.17 

24 24 ↔ SMA 6 8.8 64 62 ↓ SMA 37 8.16 

25 25 ↔ SMA 49 8.77 65 59 ↓ SMA 113 8.15 

26 26 ↔ SMA 91 8.76 66 83  ↑ SMA 94 8.14 

27 31  ↑ SMA103 8.72 67 63 ↓ SMA 16 8.13 

28 40  ↑ SMA 1 8.7 68 78  ↑ SMA 30 8.13 

29 33  ↑ SMA 54 8.69 69 48 ↓ SMA 46 8.11 

30 30 ↔ SMA 67 8.68 70 72  ↑ SMA 24 8.11 

31 34  ↑ SMA112 8.67 71 87  ↑ SMA 80 8.11 

32 36  ↑ SMA 44 8.64 72 58 ↓ SMA 84 8.09 

33 23 ↓ SMA 33 8.6 73 88  ↑ SMA 23 8.07 

34 32 ↓ SMA 62 8.58 74 76  ↑ SMA 43 8.06 

35 39  ↑ SMA 58 8.57 75 69 ↓ SMA 64 8.06 

36 29 ↓ SMA 66 8.56 76 64 ↓ SMA 50 8.05 

37 35 ↓ SMA 98 8.54           

38 28 ↓ SMA 3 8.51           

39 38 ↓ SMA 29 8.51           

40 37 ↓ SMA 63 8.51           

Sumber: Diolah oleh penulis dari data PPDB 
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Keterangan: Penurunan peringkat terhadap sekolah SMA Negeri dalam jangka 

waktu 1 tahun pada tahun 2013-2014 

6. SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 2013 yang sebelumnya menduduki 

peringkat 28 turun 10 poin menjadi peringkat ke 38 

7. SMA Negeri 82 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat ke 41 turun 

sebanyak 14 poin menjadi peringkat ke 55.  

8. SMA Negeri 46 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat 48 turun 

sebanyak 21 poin ke peringkat 69. 

9. SMA Negeri 55 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat  44 turun 

sebanyak 15 pion ke peringkat 59 

10. SMA Negeri 66 Jakarta yang sebelumnya menduduki peringkat 29 turun 

sebanyak 7 poin ke peringkat 36  

Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, membuat organisasi 

harus memikirkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Salah satu faktor tersebut yang harus di perhatikan adalah kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk mendapatkan 

hasil kinerja organisasi yang optimal, ketika seseorang merasakan kepuasan dalam 

bekerja, tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang 

terbaik bagi organisasi. Kepuasan kerja merupakan sikap umum seorang individu 

terhadap pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tingkat kepuasan kerja 

tinggi menunjukan sikap positif terhadap pekerjaannya, sebaliknya seseorang 

dengan kepuasan kerja rendah menunjukan sikap negatif terhadap pekerjaannya. 
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Pada umumnya apabila seseorang berbicara mengenai sikap karyawan, lebih 

sering mereka mengartikan kepuasan kerja (Robbin dan Coulter, 2007). Bangun 

dan Wilson (2012), kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap 

pekerjaanya yang mencerminkan pengalaman menyenangkan dan tidak 

menyenangkan dalam pekerjaannya, serta harapan-harapannya terhadap 

pengalaman masa depan. Kepuasan kerja bisa juga dikatakan sebagai perasaan 

nyaman atau tidak nyaman seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada 

saat seseorang merasa nyaman dalam bekerja secara tidak langsung pekerjaan 

yang dikerjakan menghasilkan hasil yang baik dan memuaskan sehingga terjadi 

kepuasan dalam bekerja, namun pada saat seseorang tidak merasakan kenyamanan 

dalam melakukan pekerjaan, hasil yang didapat adalah sebaliknya yaitu hasil yang 

tidak memuaskan sehingga akan munculnya ketidakpuasan dalam bekerja.  

Kepuasan kerja juga dapat memunculkan semangat kerja sehingga hasil yang 

dilakukan selalu optimal juga rasa kepedulian terhadap perusahaan juga besar 

yang akhirnya tidak ada nya sikap buruk untuk melanggar peraturan perusahaan 

tepat dia bekerja, Dessler (2013) mengemukakan terdapat perbedaan antara 

karyawan yang memiliki kepuasan kerja dengan tidak. Karyawan yang tidak 

merasakan kepuasan dalam bekerja cenderung memiliki catatan yang baik, 

ketaatan pada peraturan dan kehadiran kerja yang bagus dibandingkan seseorang 

yang tidak memiliki kepuasan kerja. 
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Fenomena kepuasan kerja di Indonesia haruslah diperhatikan. Adanya 

penelitian tentang kepuasan kerja, Accenture, sebuah lembaga konsultasi bisnis 

dan manajemen asal Amerika Serikat mengeluarkan hasil studi terbaru mereka 

pada 8 Maret 2013. Studi yang mempelajari tingkat kepuasan kerja pada 

karyawan itu menunjukkan pekerja atau karyawan yang bekerja di Indonesia 

paling tidak bahagia di dunia. Indonesia berada di urutan pertama negara tempat 

orang-orang memiliki tingkat kepuasan dan kebahagiaan terendah di dunia. 

Masalah insentif dan keseimbangan karier serta kehidupan personal dianggap 

menjadi penyebab utama indeks ini. Hanya 18 persen dari kelompok responden 

karyawan di Indonesia yang mengatakan puas dengan kualitas kehidupan serta 

kebahagiaannya di tempat kerja. Ini menempatkan Indonesia di posisi paling 

bawah tingkat kepuasan para pekerja. Tiga masalah yang paling dikeluhkan 

adalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, besaran gaji dan 

tunjangan, serta ketersediaan jenjang karier. (medanbisnisdaily.com) 

Penelitian tentang kepuasan kerja oleh Accenture juga didukung oleh survey 

yang dilakukan oleh JobStreet.com pada bulan desember 2014. JobStreet.com 

melakukan survei kepada 17,623 koresponden pada awal bulan Oktober tentang 

kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Hasil survei menunjukan bahwa 

73% karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaannya dikarenakan beberapa 

faktor. Penelitian terhadap kepuasan kerja dilakukan kembali oleh JobStreet.com 

Indonesia pada periode Desember 2015 hingga Januari 2016 survei tersebut 

membuktikan bahwa 77,34% dari total 4331 responden karyawan merasa tidak 

puas dengan tunjangan yang diterima. Hasil survey tersebut makin memperjelas 
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bahwa tingkat kepuasan karyawan di Indonesia masih terbilang sangat rendah. 

Rendahnya tingkat kepuasan kerja di Indonesia merupakan suatu masalah yang 

harus di carikan solusinya. (JobStreet.co.id)  

Kompensasi bagi Guru adalah hal yang wajar mengingat beban dan tanggung 

jawabnya mereka yang begitu besar, kompensasi juga sebagai upaya dari Sekolah 

untuk meningkatkan kualitas hidup para Guru, hal ini dapat memberikan dampak 

positif yang akan menjadi motivasi para guru untuk memberikan hasil kerja yang 

baik untuk sekolah dan murid-murid dalam mengajar. Mathis dan Jackson (2009), 

kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan 

mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan organisasi lainnya. 

Handoko,T Hani (2001), menyatakan pemberian kompensasi dapat meningkatkan 

kepuasan kerja pada karyawan. Sari,E (2009), kompensasi salah satu fungsi 

penting dalam manajemen sumber daya manusia, kompensasi yang sesuai dan 

tepat akan dapat meningkatkan motivasi, komitmen dan kontribusi sumberdaya 

manusia dalam organisasi. Hal ini menjadi salah satu hal yang harus di pikirkan 

sekolah untuk para gurunya bahwa, Sering terjadi menurunnya kinerja para guru 

akibat kepuasan kerja yang menurun dari kurang peduli nya sekolah terhadap para 

sumber daya manusianya salah satunya melalui kompensasi finansial.  

Malayu Hasibuan (2012), bentuk kompensasi finansial berupa gaji, upah dan 

upah insentif. Kompensasi Finansial merupakan salah satu kompensasi yang 

menjadi pertimbangan para guru dalam memilih dalam pekerjaannya, apabila 

kompensasi finansial yang berupa gaji, bonus, dan tunjangan yang diterima 

ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka akan menimbulkan ketidakpuasan 
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dalam diri para guru. Hal ini didukung Mamik Umar Hamidah (2012), 

menyatakan bahwa pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

adalah positif, artinya dimana semakin tinggi kompensasi yang diterima oleh para 

karyawan dalam hal ini Guru akan semakin tinggi pula kepuasan kerjanya. 

Budaya organisasi merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. Budaya organisasi meliputi nilai, prinsip, dan tradisi dalam suatu organisasi 

Robbin dan Coulter (2007). Hasil penelitian yang menyatakan adanya pengaruh 

signifikan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja diteliti oleh Ida Ayu dan 

Agus Suprayetno (2008). Budaya organisasi merupakan suatu konsep yang dapat 

dijadikan sarana untuk mengukur dampak yang dihasilkan. Budaya yang ada pada 

organisasi biasanya muncul dari organisasi terdahulu sehingga organisasi yang 

selanjutnya mengikuti budaya yang ada. Budaya organisasi yang baik cukup 

membuat para anggota organisasi merasa nyaman bekerja untuk melakukan 

pekerjaanya sehingga saat kenyamanan itu ada dalam melakukan pekerjaannya, 

akan menghasilkan hasil yang baik dan memunculkan kepuasan kerja para guru. 

Lingkungan kerja merupakan suatu hal yang penting dalam organisasi. 

Lingkungan kerja yang baik tentunya merupakan harapan bagi setiap guru dimana 

lingkungan kerja memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi pekerjaan serta 

situasi juga kondisinya. Hasil penelitian menyatakan lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja diteliti oleh Widya Parimita dan 

Wendi Hadi (2013), hal ini mencerminkan lingkungan kerja yang buruk dapat 

memberikan efek yang buruk bagi para guru dan sebaliknya jika lingkungan kerja 

menyenangkan dan ideal maka pekerjaan yang dihasilkan oleh para guru menjadi 
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memuaskan, hasilnya jika para guru merasa senang karena hasil yang dikerjakan 

memiliki hasil yang optimal, maka kepuasan kerja para guru akan muncul. 

Budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kompensasi finansial merupakan 

variabel-variabel yang dianggap dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ketiga variabel 

tersebut mempengaruhi kepuasan kerja. Studi tersebut dilakukan pada guru tetap 

SMA Negeri wilayah Jakarta Selatan yang mengalami penurunan peringkat, 

sebagai sekolah negeri, tahun 2013-2014 peringkat sekolah menurun dimana, 

sekolah harus memperhatikan kepuasan kerja para gurunya agar kinerja sekolah 

dapat meningkat.  

Tabel 1.1 Jumlah Guru pada 5 sekolah Negeri Jakarta 

No Nama Sekolah Jumlah Guru 

1 SMAN 3 Jakarta 30  

2 SMAN 82 Jakarta 38 

3 SMAN 46 Jakarta 58  

4 SMAN 66 Jakarta 53  

5 SMAN 55 Jakarta 49 

Sumber: Sekolah yang bersangkutan dan Siap-sekolah.com 

SMAN 3 berhasil memperbesar kegiatan Anttic dengan memindahkan 

lokasi acara dan mengundang beberapa artis lokal. Pada tahun yang sama, Anttic 

dinobatkan menjadi kegiatan pelajar SMA paling bergengsi di Jakarta. Pada tahun 

2010, Anttic menjadi kegiatan pelajar SMA terbesar di Jakarta. Pada tahun 2015 

SMAN 3 Jakarta melalui ekstrakurikuler Cinema 3 yang baru berjalan selama 3 

bulan, tiga orang anggotanya sudah berhasil membuat film berdurasi kurang dari 
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15 menit yang bercerita tentang PRT ( Pembantu Rumah Tangga) Program dari 

lembaga tenaga kerja milik PBB,ILO, ini fokus pada promosi kerja layak PRT 

(Pembantu Rumah Tangga) dan penghapusan PRT pada usia anak, film ini 

ditampilkan di bioskopn (http://wartakota.tribunnews.com). Salah satu prestasi 

SMA Negeri 82 Jakarta adalah Presiden Joko Widodo menetapkan 68 Paskibraka 

tahun 2015 dimana dari 68 paskibraka satu diantara nya adalah siswi dari SMA 

Negeri 82 Jakarta yang berprestasi bernama Hannah Enah Supit 

(www.dnaberita.com). Prestasi juga banyak di dapatkan pada SMA Negeri 66 

Jakarta, tidak hanya dalam prestasi akademis namun non akademis banyak 

didapat, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang banyak diminati oleh calon 

didik baru. (http://www.sman66-jkt.sch.id) 

Undang-Undang No.14 tahun 2005 guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, guru bukanlah 

pekerjaan yang ringan, pekerjaan ini merupakan tugas yang penuh tanggung 

jawab kepada masyarakat dan negara yang dimana guru menjadi sarana utama 

menghasilkan anak-anak yang cerdas, serta tidak dapat dilakukan setengah hati.  
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Kualitas sumber daya manusia pada guru di SMA Negeri Jakarta Selatan 

yang mengalami penurunan harus di tingkatkan, salah satu strateginya adalah 

pemenuhan kepuasan kerja guru dan peningkatan kinerja, agar kinerja organisasi 

tercapai dengan optimal, serta dapat mengurangi penurunan peringkat sekolah. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut menjadi dasar penulis memilih guru tetap pada 

5 SMA Negeri Jakarta sebagai objek penelitian.  

Penelitian ini berjudul: “Pengaruh budaya organisasi, lingkungan kerja, 

kompensasi finansial  terhadap kepuasan kerja Guru Tetap pada 5 SMA Negeri 

Jakarta’’  

1.8 Ruang Lingkup 

Luasnya ruang lingkup obyek penelitian, agar penelitian ini dapat berfokus 

pada permasalahan yang ingin diteliti maka, peneliti menetapkan batasan 

penelitian sebagai berikut: 

3. Penelitian ini dilakukan menggunakan variabel dependen yaitu kepuasan 

kerja, kepuasan kerja merupakan variabel yang paling sering diselidiki dalam 

budaya organisasi, perilaku dan fenomena kerja lainya dimulai dari desain 

pengawasan pekerjaan (Spector, 1997). 

4. Penelitian hanya dilakukan terhadap guru tetap 5 SMA Negeri Jakarta dengan 

variabel sebagai berikut: Budaya organisasi Wheelen and Hunger (1986) 

Budaya organisasi adalah Nilai-nilai yang dianut bersama oleh anggota 

organisasi dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.  
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Robbins (1996) memberi pengertian budaya organisasi antara lain sebagai: 1. 

Nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi. 2. Falsafah yang menuntun 

kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan. 3. Cara pekerjaan 

dilakukan di tempat itu. 4. Asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara 

anggota organisasi. Variabel berikutnya adalah lingkungan kerja, Nitisemito (2001) 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan, Sedarmayanti 

(2001) Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok dan variabel kompensasi 

finansial. (Rivai ,2004) kompensasi finansial adalah sesuatu yang diterima karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan maka kompensasi 

merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas 

jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasinya. Pembatasan ini 

bertujuan agar lebih terarah dan mudah dipahami dengan tujuan penelitian. Penulis 

memberi batasan terhadap sekolah yang dianalisis yaitu responden pada penelitian ini 

adalah guru tetap pada 5 SMA Negeri Jakarta yang sudah melewati masa 

percobaan. 
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1.9 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirumuskan dalam berbagai pertanyaan sebagai berikut:  

5. Apakah budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

guru? 

6. Apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

guru? 

7. Apakah kompensasi finansial memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja guru? 

8. Variabel manakah yang paling mempengaruhi secara positif terhadap 

kepuasan kerja? 

1.10 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

5. Mengetahui dan menganalisis budaya organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja  

6. Mengetahui dan menganalisis apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja  

7. Mengetahui dan menganalisis apakah kompensasi finansial memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja  

8. Mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, lingkungan 

kerja, dan kompensasi finansial yang paling dominan terhadap kepuasan 

kerja  
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1.11 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan didapat dari terlaksananya penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

3. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya mengenai kepuasan kerja. 

Manfaat lainya adalah mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi, 

lingkungan kerja, dan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perluasan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan tentang kepuasan kerja.  

4. Manfaat praktisi 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tambahan yang 

berguna bagi budaya pendidikan sekolah menengah atas (SMA) Negeri 

Jakarta. 
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1.12 Sistematika Penulisan  

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BABI PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan topik kepuasan kerja 

karyawan, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terkait dengan budaya 

organisasi, lingkungan kerja, kompensasi finansial, kepuasan kerja 

karyawan dan kinerja karyawan. Pengembangan kerangka pemikiran, 

hubungan antar variabel penelitian dan hipotesis penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan Metodologi penelitian. Populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, 

model penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh peneliti dari angket 

yang telah disebarkan sebanyak 70 kuesioner yang dibagi secara rata 

kepada 5 SMA Negeri Jakarta Selatan. Data lain diperoleh melalui 

pengamatan atau observasi, dan studi pustaka yang digunakan peneliti 

sebagai data sekunder atau penunjang guna melengkapi dan memperluas 

data utama. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pada bab 

empat sebelumnya, memberikan saran dari peneliti untuk objek 5 SMA 

Negeri Jakarta Selatan, saran untuk penelitian yang sejenis berikutnya 

serta implikasi penelitian terhadap praktik yang ada. 
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