
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Setiap lembaga perusahaan baik swasta maupun pemerintah mempunyai tujuan 

yang hendak dicapai. Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama perusahaan 

adalah memperoleh keuntungan baik berupa materil maupun non-materil. 

Perusahaan yang siap bersaing harus memiliki manajemen yang efektif karena 

dengan manajemen yang efektif, tujuan akan lebih mudah tercapai.  

 

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya  

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini 

terdiri dari enam unsur (6 M), yaitu : man, money, methode, machine, material 

dan market (Hasibuan, 2003: 9). 

 

Manusia memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan karena 

manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan perusahaan. 

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif  karyawan meskipun alat yang 

dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Perusahaan harus mampu mengelola 

sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada dalam organisasinya.  

 

Pengelolaan terhadap sumber daya manusia disebut sebagai manajemen sumber  

daya manusia atau manajemen personalia. 
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Handoko (2001: 3) mengutip pendapat Edwin B. Flippo mengenai Manajemen 

Sumber Daya Manusia:  

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, 

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan 

dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan 

individu, organisasi dan masyarakat. 

 

 

Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia 

merupakan ilmu pengetahuan yang khusus menitikberatkan kepada hubungan 

kerja manusia dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam mendayagunakan 

sumber daya yang ada di perusahaaan. Pengelolaan terhadap sumber daya 

manusia harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat 

direalisasikan. Perlakuan dalam pengelolaan tenaga kerja yang buruk dapat 

mengakibatkan munculnya rasa ketidakpuasan dalam diri seorang tenaga kerja. 

 

Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaannya (Hasibuan, 2003: 199). Kepuasan kerja ( Job Satisfaction) karyawan 

harus diciptakan sebaik-baiknya supaya moral kerja, dedikasi, kecintaan dan 

kedisiplinan karyawan meningkat. Tolak ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak 

ada karena setiap individu karyawan berbeda standar kepuasannya. Indikator 

kepuasan kerja dapat diukur dari absensi, turn over dan moral kerja.  

 

Menurut Hasibuan (2003:  203), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan antara lain : 

 

1. Balas jasa yang adil dan layak. 

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. 
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3. Berat ringannya pekerjaan. 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. 

6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. 

7. Sikap pekerjaan monoton atau tidak.   

 

Sekolah Alam Lampung (SAL) berusaha untuk memberikan kepuasan kerja bagi 

para karyawannya dalam menjalankan kegiatannya. Berikut  ini dapat dilihat 

penerapan faktor-faktor kepuasan kerja pada Sekolah Alam Lampung : 

 

1. Balas jasa yang adil dan layak. 

Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, baik 

langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan 

atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Djati dan M. Khusaini (2003) tentang 

Kepuasan Kompensasi, Komitmen Organisasi dan Prestasi Kerja. 

Bahwasannya kepuasan kerja dalam bentuk kompensasi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kemauan karyawan untuk bekerja keras (Motivation). 

Penelitian ini diperkuat dengan teori yang menyatakan bahwa salah satu cara 

departemen personalia meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan 

kerja karyawan adalah melalui kompensasi (Handoko, 2001: 156). 

 

Pentingnya kompensasi sebagai salah satu indikator kepuasan dalam bekerja 

sulit ditaksir, karena pandangan-pandangan karyawan mengenai uang atau 

imbalan sangat subyektif. Kompensasi dirasakan layak apabila sesuai dengan 
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prestasi kerja karyawan dan sesuai dengan kebutuhan individu (Djati dan M. 

Khusaini, 2003). 

 

Balas jasa yang diterima karyawan Sekolah Alam Lampung dalam bentuk 

materi antara lain berupa gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Balas jasa 

dalam bentuk non materi antara lain berupa pelatihan baik internal dan 

eksternal, dan promosi jabatan sebagai pengajar tetap bagi pengajar paruh 

waktu yang memiliki kinerja yang baik. Karyawan Sekolah Alam Lampung 

memiliki rata-rata penghasilan sebulan sekitar Rp. 850.000,00 (dok. SAL, 

2010). Besarnya sedikit lebih tinggi dari UMP Lampung yang jumlahnya 

sebesar Rp. 767.500,00 (scbsradiolombok.wordpress.com) 

 

2. Penempatan yang sesuai dengan keahlian. 

Penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian dan latar belakang 

pendidikan. Kesesuaian ini bertujuan agar karyawan mampu bekerja dengan 

lebih efektif  dan mampu mengimplementasikan teori-teori dan konsep-konsep 

yang dimiliki sesuai bidang ilmu yang ditekuni. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahardja (2004) tentang hubungan antara 

komunikasi antar pribadi guru dan motivasi kerja guru dengan kinerja guru 

SMUK BPK PENABUR Jakarta menyatakan bahwa salah satu penyebab 

rendahnya motivasi guru adalah jenis pekerjaan tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikan. Penempatan karyawan dilakukan berdasarkan pada latar 

belakang pendidikan karyawan dan spesifikasi  jabatan yang ditetapkan oleh 

perusahaan.  
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Berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, Sekolah Alam Lampung 

memiliki bidang-bidang yang dibentuk secara khusus. Namun sayangnya 

bidang-bidang tersebut belum dikelola secara profesional dan fokus. Masih 

terdapat guru bidang yang merangkap sebagai guru kelas sehingga kinerja guru 

tersebut harus terbagi. Bahkan ada kemungkinan terjadi konflik peran antara 

guru bidang dengan guru kelas.  

Tabel 1. Latar Belakang Pendidikan Guru Dan Karyawan Sekolah 

Alam Lampung Berdasarkan Penempatan Jabatan 

 
No Jenis Jabatan Background Pendidikan 

1 TK A S1 Teknik Pertanian, S1 

Pendidikan Islam 

2 TK B S1 Ilmu Administrasi Bisnis, S1 

Pendidikan Bahasa dan Seni 

3 Grade 1  S1 Theologi Islam, S1 Pertanian 

4 Grade 2 S1 Manajemen, S1 Fisika 

5 Grade 3 S1 Pertanian, S1 THP 

6 Grade 4 S1 Peternakan, S1 Biologi 

7 Grade 5 S1 Agrobisnis, S1 Pendidikan 

Bahasa Inggris 

8 Grade 6 S1 Teknik Sipil 

9 Grade 7  S1 Pertanian 

10 Grade 8 S1 Pertanian 

11 Bidang Musik S1 Theologi Islam 

12 Bidang Craft / Kerajinan S1 Manajemen , S1 Pendidikan 

Islam 

13 Bidang Kebun dan Ternak S1 Biologi 

14 Bidang Ekosistem S1 Pendidikan Bahasa Inggris 

15 Bidang Outbound S1 Manajemen 

16 Bidang Kimia S1 Kimia 

17 Bidang Matematika dan Bahasa Inggris S1 Biologi 

18 Ekskul Bola, Renang, dan Tae Kwon-Do S1 Pertanian 

19 Keuangan dan Administrasi S1 Akuntansi 

20 Kepsek TK S1 Teknik Pertanian 

21 Kepsek SD S1 Sosiologi 

22 Kepsek SM S1 Teknik 

Sumber: Dokumentasi Sekolah Alam Lampung 2010 

 

3. Berat  ringannya pekerjaan. 

Berat ringannya suatu pekerjaan yang dibebankan perusahaan tergantung pada 

persepsi karyawan terhadap pekerjaan itu sendiri. Perusahaan harus 
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memandang karyawan sebagai asset yang berharga dan jangan 

memperlakukan karyawan sebagai mesin atau alat produksi semata. 

 

Sekolah Alam Lampung menggolongkan pekerjaan analisis sebagai pekerjaan 

yang berat dan pekerjaan rutin sebagai pekerjaan ringan. Setiap tahun guru 

atau staf pengajar harus membuat rencana kerja atau rencana sasaran yang 

harus dicapai selama satu tahun ajaran. Rencana kerja tersebut kemudian 

didiskusikan dengan kepala sekolah dan setiap kepala sekolah menawarkan 

rencana kerja masing-masing staf  pengajar tersebut kepada Direktur 

diteruskan kepada pihak Yayasan. Hasil dari rencana kerja tersebut akan 

menentukan berat ringannya pekerjaan karyawan dan staf pengajar. 

 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 

Suasana dan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan meningkatkan 

semangat karyawan dalam bekerja. Perusahaan harus menciptakan suasana 

kerja yang kekeluargaan sehingga memungkinkan karyawan untuk 

bekerjasama. 

 

Hubungan antar pengajar dan karyawan pada Sekolah Alam Lampung 

berlangsung cukup  baik. Pihak perusahaan menanamkan hubungan 

kekeluargaan dan silaturahmi yang erat  kepada setiap karyawan. Salah satu 

bentuknya adalah dengan mengadakan yel-yel antar guru setiap pagi sebelum 

mengajar, hal ini bertujuan menumbuhkan semangat dan mempererat 

silaturahmi 
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5. Peralatan yang menunjang. 

 Sekolah Alam Lampung memiliki lokasi yang cukup strategis dengan Saung 

sebagai ruang belajar indoor dilengkapi musholla, perpustakaan, ruang 

komputer dan internet, laboratorium sains, laboratorium bahasa, laboratorium 

seni dan budaya, Green House (rumah pembibitan), lahan pertanian 

holtikultura, kolam ikan dan kandang ternak, area outbound, kantin (bebas 

jajanan luar), toko, lapangan olahraga, tempat parkir luas  dan  nyaman serta 

fasilitas kantor yang memadai.   

 

Tabel 2. Jumlah Gedung/ Saung di Sekolah Alam Lampung 

Tahun Pelajaran 2009/2010 

 

No Ruang Jumlah 

1 Saung sebagai Ruang Belajar Indoor 7 

2 Ruang Komputer 1 

3 Ruang Kantor 1 

4 Ruang Perpustakaan 1 

5 Children Playground 1 

6 Area outbond 2 

7 Musholla 1 

8 Green House (rumah pembibitan) 1 

9 Lahan Pertanian Holtikultura 2 

10 Kandang Ternak 1 

11 Kolam Ikan 1 

12 Ruang Audio Visual: TV, VCD dan Tape 1 

13 Lapangan bermain, Upacara dan Olahraga 2 

14 Unit Kesehatan Sekolah 1 

15 Laboratorium Kebudayaan 1 

Sumber: Dokumentasi Sekolah Alam Lampung 2010 
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Sekolah Alam Lampung menyediakan berbagai fasilitas seperti komputer, 

printer, telepon, AC, internet, dan sarana-sarana transportasi untuk tugas 

khusus. Sarana tersebut ditujukan untuk membantu para karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

 

6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. 

 

Pimpinan merupakan leader bagi setiap bawahannya, bertanggung jawab dan 

memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan. Pimpinan harus 

mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan sehingga 

karyawan memiliki peluang untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan 

gagasannya demi keberhasilan perusahaan. 

 

Gaya kepemimpinan yang ada saat ini pada Sekolah Alam Lampung lebih 

cenderung kepada gaya kepemimpinan partisipatif. Istilah-istilah yang biasa 

dipakai untuk menunjuk kepada aspek-aspek kepemimpinan partisipatif 

mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, 

desentralisasi, dan manajemen yang demokratis. 

 

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak. 

 

Sifat pekerjaan yang terlalu monoton akan menyebabkan kebosanan pengajar 

dan karyawan dalam bekerja. Salah satu cara untuk mengurangi kebosanan 

tersebut yaitu dengan variasi cara bekerja dan mengajar. 

 

Sekolah Alam Lampung  menyadari bahwa pekerjaan yang terlalu monoton 

akan menyebabkan kebosanan karyawan dalam bekerja dan akhirnya akan 

mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan. oleh karena itu, salah satu cara 
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Sekolah Alam Lampung mengurangi kebosanan dengan mengadakan kegiatan 

Outing untuk murid sekaligus tenaga pengajarnya. Kegiatan ini adalah dengan 

terjun langsung ke alam atau datang langsung ke tempat-tempat yang 

berhubungan dengan tema pelajaran yang diberikan saat itu.  

 

Karyawan diharapkan mendapatkan kepuasan kerja dan mampu meningkatkan 

kinerja karyawan yang bersangkutan, khususnya staf pengajar, dengan 

terpenuhinya faktor-faktor tersebut. Hidayat (2004) dalam penelitiannya tentang 

analisisis faktor pembentuk kinerja pekerja sosial dan hambatannya 

mengemukakan bahwa kinerja merupakan tingkat keberhasilan seorang karyawan 

dalam melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya.  

Kinerja ini mengandung makna beberapa dimensi, yaitu dimensi kualitas (quality 

of work), dimensi kuantitas (quantity of work) dan dimensi kerjasama 

(corporation with other’s work). Menurut Gibson, yang dikutip oleh Ujang T. 

Hidayat (2004) mendefinisikan kinerja sebagai hasil yang dicapai dari perilaku 

anggota organisasi. 

 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kemampuan karyawan 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan organisasi kepadanya dan merupakan 

hasil yang diinginkan organisasi dari perilaku orang-orang di dalamnya. 

Perusahaan harus mampu mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja 

secara optimal. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah dengan menciptakan kepuasan kerja.  

 

Perusahaan dapat melihat seberapa jauh peningkatan aktivitas karyawan dengan 

menilai seberapa optimal kinerja yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. 
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Menurut Simamora (2001: 415), penilaian kinerja (performance appraisal) adalah 

suatu proses dengannya suatu organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja 

individu. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan 

memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja 

mereka serta memungkinkan perusahaan mengetahui seberapa baik seorang 

karyawan bekerja jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi. 

 

Standar merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja 

karyawan. Menurut Hasibuan (2003: 93), standar yang biasa digunakan sebagai 

ukuran kinerja secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu : 

 

1.   Tangible Standard 

Yaitu, sasaran yang dapat ditetapkan alat ukurnya, standar ini terbagi atas : 

a. Standar dalam bentuk fisik yang terbagi atas : standar kuantitas, standar 

kualitas, dan standar waktu yang dapat diukur dalam satuan kilogram, 

meter, baik-buruk, jam, hari, bulan. 

Contoh : tingkat kehadiran, tingkat produktivitas. 

b. Standar dalam bentuk uang yang terdiri atas : standar biaya, standar 

penghasilan, dan standar investasi. 

Contoh : besarnya pendapatan atau laba. 

 

2.   Intangible Standard. 

Yaitu, sasaran yang tidak dapat ditetapkan alat ukur atau standarnya. 

Misalnya : standar perilaku, kesetiaan, partisipasi, loyalitas, serta dedikasi 

karyawan terhadap perusahaan 
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Pendekatan penilaian kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

pendekatan penilaian kinerja pertimbangan (judgement-performance evaluation 

approach), karena dapat memberikan hasil yang maksimal untuk menilai kinerja 

karyawan yang diteliti. Penilaian kinerja karyawan yaitu pendekatan penilaian 

kinerja berdasarkan deskripsi perilaku spesifik menggunakan dimensi dari Gomes 

(1995: 142) yang meliputi:  

 

1) Quality of work, mencakup akurasi, keahlian dan kesempurnaan dalam 

pekerjaan. 

2) Quantity of work, mencakup banyaknya bentuk yang diproses, lamanya waktu 

yang digunakan dan banyaknya kesalahan yang dilakukan. 

3) Job knowledge, pemahaman karyawan mengenai fakta-fakta atau faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pekerjaan. 

4) Cooperation, kemampuan dan kerelaan untuk bekerja dengan rekan sekerja, 

penyelia dan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi bersama. 

5)  Initiative, merupakan kesungguhan dalam meminta tanggung-jawab, memulai 

diri, dan tidak ragu untuk memulai. 

6) Creativeness, keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan untuk 

menyelesaikan persoalan yang muncul.  

7) Dependability, merupakan aspek penilaian kinerja dimana pekerja mengikuti 

petunjuk dan kebijakan perusahaan tanpa pengawasan dari penyelia. 

8) Personal qualities. Meliputi kepribadian, penampilan, sosiabilitas, 

kepemimpinan dan integritas. 

 



12 

 

Sekolah Alam Lampung merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang 

jasa pendidikan berlokasi Jl. Airan, Way Hui, Depan Polsek Sukarame, Lampung 

Selatan dan telah berdiri selama 7 tahun sejak tahun 2003. Penelitian ini dilakukan 

kepada seluruh manajemen, karyawan, dan staf  pengajar Sekolah Alam Lampung 

Tahun Ajaran 2010/2011. Jumlah karyawan yang ada di Sekolah Alam Lampung 

Tahun Ajaran 2010/2011 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut : 

 

Tabel 3. Jumlah Karyawan dan Staf Pengajar Sekolah Alam Lampung  

Tahun Ajaran 2010/2011 

 

No Jabatan 
Status karyawan 

Total 
Tetap Tidak tetap 

1 Direktur  1 - 1 

2 Koordinator SM 1 - 1 

3 Koordinator SD 1 - 1 

4 Koordinator TK 1 - 1 

5 Manager Office 1 - 1 

6 Volunteer 1 - 1 

7 Guru TK A 1 - 1 

8 Guru TK B 2 - 2 

9 Guru Grade 1 2 - 2 

10 Guru Grade 2 2 - 2 

11 Guru Grade 3 2 - 2 

12 Guru Grade 4 2 - 2 

13 Guru Grade 5 2 - 2 

14 Guru Grade 6 2 - 2 

15 Guru Grade 7 1 - 1 

16 Guru Grade 8 1 - 1 

17 Guru Outbound 1 1 2 

18 Guru musik dan seni 1 - 1 

19 Perpustakaan 1 - 1 

20 Penjaga 2 - 2 

 Total 28 1 29 

Sumber: Dokumentasi Sekolah Alam Lampung 2010 

 

Tabel 3.  menunjukkan bahwa Sekolah Alam Lampung  memiliki 29 Orang 

karyawan. Mengatur karyawan sangat sulit dan kompleks, karena mereka 

memiliki pikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar belakang heterogen yang 

dibawa ke dalam organisasi. Banyaknya jumlah karyawan akan  menjadi salah 
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satu tantangan bagi Sekolah Alam Lampung dalam pengelolaan sumber daya 

manusia. Karena kemunginan timbulnya kompleksitas masalah-masalah sumber 

daya manusia pada perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak  akan lebih 

besar dibandingkan  perusahaan dengan jumlah karyawan yang sedikit. 

Sekolah Alam Lampung sebagai suatu organisasi juga  tidak terlepas dari 

masalah-masalah sumber daya manusia.  

 

Kepuasan kerja dan kinerja karyawan merupakan masalah personalia yang 

memerlukan perhatian khusus dari perusahaan. Karena, kedua komponen tersebut 

dapat mempengaruhi sikap karyawan dalam bekerja dan pada gilirannya akan 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Yayasan ini  memiliki 

29 karyawan yang harus dikelola dengan baik, maka sudah sepatutnya perusahaan 

memperhatikan kepuasan kerja dan kinerjanya.  

 

Membantu percepatan peningkatan SDM berkualitas di Provinsi Lampung melalui 

suatu bentuk sistem pendidikan yang terpadu sehingga mampu bersaing dalam 

menghadapi era globalisasi merupakan tanggung jawab seluruh karyawan Sekolah 

Alam Lampung, terutama staf pengajar. Sekolah Alam Lampung harus bekerja 

keras membangun sistem pendidikan berbasis alam dengan kualitas pembelajaran 

berstandar nasional dan internasional, dan menyelenggarakan pendidikan yang 

dapat memberi tauladan dalam pengembangan karakter, serta menjadi sekolah 

unggul dan dapat dinikmati semua kelompok masyarakat di Propinsi Lampung.  

Jumlah siswa Sekolah Alam Lampung pada Tahun Ajaran 2008/2009 adalah 

sebagai berikut: 

 



14 

 

Tabel 4. Keadaan Siswa Sekolah Alam Lampung Tahun Pelajaran  

     2008/2009 

 

No Kelas/ Grade 
Siswa 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 I 16 9 27 

2 II 12 5 17 

3 III 9 10 19 

4 IV 3 5 8 

5 V 5 2 7 

6 VI 1 3 4 

Jumlah 46 34 80 

Sumber: Dokumentasi Sekolah Alam Lampung 2010 

 

Tabel 4 tersebut dapat kita amati perkembangan jumlah peserta didik di Sekolah 

Alam Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan kata 

lain, tabel diatas juga dapat menggambarkan kinerja staf pengajarnya karena dapat 

dikatakan berhasil mendidik dan mengajar siswa siswinya. 

 

Menurut Handoko (2001: 26) salah satu indikator untuk mengetahui tingkat 

produktivitas karyawan adalah dengan melihat tingkat absensinya. Pada Lampiran 

1 ditampilkan data absensi dan turn over karyawan Sekolah Alam Lampung 

selama Tahun 2006 s/d 2009 dengan rata-rata hari kerja sebanyak 20 hari/bulan. 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat absensi dan turn over karyawan dari 

bulan Juli 2006 sampai Juni 2009 mengalami fluktuasi. Meskipun jumlah 

karyawan terlihat naik sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2009, namun tiap 

tahunnya ada sekitar 2 orang yang berhenti bekerja. Jumlah ketidakhadiran para 

karyawan masih ada yg melewati batas kebijakan yang diberikan oleh pihak 

perusahaan, yaitu 3 hari izin untuk tidak masuk kerja dari rata-rata hari kerja tiap 

bulannya bahkan setiap bulannya masih banyak jumlah ketidakhadiran karyawan. 

Berdasarkan data tersebut  maka tingkat kedisiplinan karyawan tergolong rendah.  
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Dilihat dari kondisi yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa Sekolah Alam 

Lampung belum optimal dalam mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, 

tingkat absensi karyawan juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Hubungan Kepuasan Kerja  

dengan Kinerja Karyawan pada lembaga Sekolah Alam Lampung”. 

  

1.2  Permasalahan 

 

Kepuasan kerja dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas 

jasa dengan pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan akan merasa puas jika hasil 

kerja dan balas jasanya dirasa adil dan layak. Setiap perusahaan berusaha 

menciptakan kepuasan kerja bagi karyawannya, sehingga karyawan dapat 

menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : “Apakah kepuasan kerja memiliki 

hubungan yang kuat dengan kinerja karyawan pada Sekolah Alam Lampung ?” 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan pada 

Sekolah Alam Lampung. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Sekolah Alam Lampung dalam rangka 

usaha meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

3.   Sebagai bahan referensi bagi penulis  dalam melakukan penelitian selanjutnya 

tentang  hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. 
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1.4  Kerangka Pemikiran 

 

Sumber daya manusia sebagai asset penting yang menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan perusahaan harus selalu ditingkatkan kinerjanya. Untuk 

mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang 

dapat mendorong karyawan untuk bekerja secara optimal. Salah satu upaya yang 

dapat ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai kondisi tersebut adalah dengan 

menciptakan kepuasan kerja. 

 

Kepuasan kerja adalah faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. Menurut Keith Davis yang dikutip oleh Mangkunegara (2001: 165) 

kepuasan kerja adalah perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami 

pegawai dalam bekerja.  Handoko (2001: 193) mendefinisikan kepuasan kerja 

sebagai keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan 

mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Perasaan yang berhubungan 

dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, 

kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan 

kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, dan mutu pengawasan. 

 

Robbins (2001: 179) mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap 

karyawan terhadap pekerjaannya. Artinya, karyawan dengan kepuasan kerja yang 

tinggi akan memiliki sifat yang positif terhadap pekerjaannya sedangkan 

karyawan dengan kepuasan kerja yang rendah memiliki sikap negatif terhadap 

pekerjaannya.  
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Kepuasan kerja merupakan cerminan dari perasaan pekerja terhadap 

pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif pekerja terhadap pekerjaan yang 

dihadapi dan lingkungannya. Sebaliknya, karyawan dengan kepuasan yang rendah 

akan bersikap negatif terhadap pekerjaan dalam bentuk yang berbeda-beda. 

Adanya ketidakpuasan karyawan harus dapat dideteksi oleh perusahaan. Menurut 

Muchinsky, yang dikutip oleh Wahyuddin dan Parwanto (2004), variabel-variabel 

yang dapat dijadikan indikasi menurunnya kepuasan kerja adalah absences, 

turnover, dan menurunnya kinerja karyawan. 

 

 

Menurut Mangkunegara (2001: 67) : 

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

 

Menurut Handoko (2001:  96) : 

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam  

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.   

 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah pencapaian karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaan. sesuai dengan uraian tugas (job description) yang 

diberikan perusahaan. Karyawan harus mengetahui dan menjalankan  job 

description agar pelaksanaan kerja sesuai dengan standar-standar yang diinginkan 

perusahaan.  

 

Menurut Strauss dan Syales, yang dikutip oleh Handoko (1992: 196), kepuasan 

kerja juga penting untuk aktualisasi diri. Karyawan yang tidak memperoleh 

kepuasan kerja tidak akan pernah mengalami kematangan psikologik dan pada 

gilirannya akan menjadi frustasi. Karyawan seperti ini akan sering melamun, 
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mempunyai semangat yang rendah, cepat lelah dan bosan, emosi yang tidak stabil, 

sering absen dan melakukan kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan 

pekerjaan yang harus dilakukan. Sedangkan karyawan yang mendapatkan 

kepuasan kerja biasanya mempunyai catatan kehadiran yang baik, dan berprestasi 

kerja lebih baik daripada karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja. 

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan yang 

positif dengan  kinerja karyawan. Makin puas seorang karyawan terhadap 

pekerjaannya maka kinerja karyawan tersebut akan meningkat, sedangkan bagi 

karyawan dengan tingkat kepuasan rendah terhadap pekerjaannya, maka kinerja 

yang dihasilkan juga akan rendah. 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa kepuasan kerja memiliki 

hubungan dengan kinerja karyawan antara lain : 

 

1.   Penelitian Setiaji  dan Tony Listianto (2005) dengan judul : Pengaruh 

Motivasi, Kepuasan, dan Disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda 

variabel motivasi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja terbukti mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di lingkungan 

pegawai kantor PDAM kota. 

 

2.   Penelitian Parwanto dan Wahyuddin (2004) dengan judul : Pengaruh faktor-

faktor kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pusat pendidikan komputer 

akuntansi IMKA di Surabaya menyimpulkan bahwa faktor-faktor kepuasan 
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kerja seperti gaji, kepemimpinan, dan sikap rekan kerja mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

3. Penelitian Siti Masitoh 2007 menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang  

signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan WanaArtha Life 

Bandarlampung.  

 

Berikut ini disajikan gambar atau bagan kerangka pemikiran antara variabel 

kepuasan kerja dengan variabel kinerja: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

1.5  Hipotesis 

 

Berdasarkan latar belakang, pemasalahan dan kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :  

“Kepuasan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja karyawan 

Lembaga Sekolah Alam Lampung”. 

 

 

 

 Kualitas kerja 

 Kuantitas kerja 

 Pengetahuan kerja 

 Kerjasama  

 Kreativitas 

 Inisiatif 

 Kemandirian 

 Kualitas personal 

 

Gomes, 1995: 142 

 

Kinerja 
 

 

 

 Kompensasi 

 Penempatan 

 Beban Kerja 

 Suasana dan Lingkungan Kerja 

 Sarana dan Prasarana 

 Sikap pimpinan 

 Sifat Pekerjaan 

 

 

Hasibuan, 2003: 203 

 

Kepuasan Kerja 
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