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Pengaruh Konflik Peran, Kelelahan Emosional 
terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi 

Madziatul Churiyah
 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 11. Semarang 5 Malang, Hp. HP. 087859113388
 

Abstract: The purpose of this study was to analyze the influence ofrole conflict and emotional 
exhaustion on job satisfaction ofteachers and commitment to the organization. The experiment 
was conducted on teacher MAN 3 Malang, amounting to 64 people and hypothesis testing is 
done by using path analysis. The results indicate that role conflict and emotional exhaustion are 
directly and Significantly affect teacher job satisfaction. Furthermore, the results of this study 
suggest that there is no direct effect ofrole conflict and emotional exhaustion on commitment to 
the organization, but both q(them (role conflict and emotional exhaustion) had an indirect influ
ence on organizational commitment throughjob 
Satisfaction ofteachers 

Keywords: role conflict, emotional exhaustion, job satisfaction of teachers. organizational com
mitmen 

Abstrak: Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh konflik peran dan kelelahan emosional 
terhadap kepuasan konsumen pacta organisasi. Penelitian eksperimen ini dilaksanakan pada guru 
Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang, yang terdiri dari 64 orang dan tes hipotesis dilakukan den
gan menggunakan analisis path. Hasil penelitian menindikasikan bahwa konflik peran dan kele
lahan emosional secara langsung berpengaruh terhadap kepuasan kerja Lebih jauh, hasil peneli
tian mengindikasikan bahwa tidal< ada pengaruh langsung konflik peran dan kelelahan emosional 
pada komitmen pada organisasi, namun kedua peran tersebut memiliki pengaruh langsung melalui 
kepuasan kerja para guru. Saran peneliti adalah 1) perlu adanya keseimbangan beban tugas, kerja 
yang tidak berlebihan dengan memelihara kekompakan untuk menciptakan iklim kerja kondusif; 
ketidak puasan akan penggajian hendaknya dapat ditinjau kembali oleh pihak sekolah. 

Kau kunci: konflik peran, kelelahan emosi, kepuasan kerja guru, kornitmen pada organisasi 

Filoson sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia, memunculkan konflik peran dan kelelahan emosional 
telah menempatkan fungsi dan peran guru berbagai dalam diri seorang guru yang mempunyai konsekuensi 
macam sehingga para guru di Indonesia tidak jarang atau dampak terhadap guru, utamanya pada tingkat 
telah diposisikan mempunyai peran ganda bahkan kepuasan kerja. Peran oleh Luthans (2001 :407) didefi
multi fungsi. Mereka di tuntut tidak hanya sebagai pen nisikan sebagai suatu posisi yang memiliki harapan 
didikyang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai yang berkembang dari nonna yang dibangun. Seorang 

ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai penjaga individu seringkali memiliki peran ganda (multiple 

moral bagi anak didik. Bahkan tidakjarang, para guru roles), karena selain sebagai guru misalnya seseorang 
dianggap sebagai orang tua kedua, setelah orang tua juga memiliki peran di keluarganya, di lingkungannya 
anak didik dalam proses pendidikan secara global. dan lain-lain. Peran-peran ini seringkali memunculkan 

Adanya peran ganda pada profesi guru tentu konftik-konflik tuntutan dan konflik-konflik harapan. 
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Pines dan Aronson (1989) kelelahan emosional, 
yaitu keleJahan pada individu yang berhubungan de
ngan perasaan pribadi yang ditandai dengan rasa tidak 
berdaya dan depresi. Profesi pelayanan, misalnya guru 
pada dasamya merupakan suatu pekeIjaan yang meng
hadapi tuntutan dan pelibatan emosional. Guru terka
dang dihadapkan pada pengalaman negative dengan 
siswa sehingga menimbulkan ketegangan emosional. 
Situasi tersebut secara terus-menerus terakumulatif 
dapat menguras sumber energi guru (Caputo, 1991 
dalam Sutjipto, 2001). 

Yousef (2002) bahwa seseorang yang menerima 
tingkat konfl.ik peran pada tingkat yang lebih tinggi 
sebagai sumber stress akan kurang puas dengan 
pekerjaannya Dan di sisi lain, kepuasan kerja meru
pakan komponen penting yang mempunyai pengaruh 
yang signifikan untuk beberapa variabel, seperti 
berpengaruh positif dengan kepuasan hidup (Iris dan 
Barrett, 1977; Judge et. ai, 1994), Berpengaruh positif 
dengan komitmen pada organisasi (Yousef,2002), 
berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan (Babin 
and Boles,1996) namun berpengaruh negatif dengan 
absensi (Muchinsky, 1977) dan turnover (Locke, 1984). 
BegirujugaKonsekuensi kelelahan emosional berdasar 
hasil penelitian Babakus dan kawan-kawan (1999) ada
lah: (i) luaran yang bersifat psikologis pada kepuasan 
keIja, komitmen organisasional, dan keinginan untuk 
meninggalkan organisasi, dan (ii) perilaku dan luaran 
kinerja tenaga penjual di lapangan. 

Kepuasan keIja merupakan dambaan setiap indi
vidu yang sudah bekerja. Masing-masing karyawan 
memil iki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan 
niJai yang dianutnya. Semakin banyak aspek-aspek 
dalarn pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan ke
butuhan karyawan tersebut maka semakin tinggi pula 
kepuasan yang dirasakan, demikian pula sebaliknya. 

Griffin dan Ebert (1996) menunjukkan adanya 
pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen dan 
produktivitas, bahwa bila dibandingkan dengan para 
pekeIja yang tidak puas, karyawan yang puas lebih 
berkomitmen dan setia. 

Madrasah AliyahNegeri (MAN) 3 Malang yang 
dijadikan objek penelitian atas dasar sekolah ini mene
rapkan model pembelajaran sehari penuh (full day 
schoo!). Model pembelajaran ini memang salah satu 
inovasi dalam system pembelajaran, dimana siswa 
dituntut hadir disekolah selama sehari penuh. Dengan 

semakin lamanya waktu beJajar siswa maka diperlukan 
modifikasipada kurikulum nasional yang sudah ada. 
Sehingga dengan adanya tambahan jam belajar yang 
lebih banyak tersebut dapat mencerminkan cirri khas 
dari sekolah yang bersangkutan. Konsekuensi dari 
kondisi ini adaJah beban mengajar guru di sekolah 
tersebut semakin bertambah, belum lagi tugas yang lain 
sepertipiket, walikelas, pembimbing ekstrakurikuler, 
pekerjaan administrative dan kegiatan lain. Disamp
ing itu dilihat dari kondisi peserta didiknya (siswa) di 
MAN 3 Malang siswanya berasal dari berbagai macam 
suku dan daerah, serta latar belakang input pendidikan 
yang berbeda. Perbedaan ini akan menambah beban 
tersendiri bagi guru terutama dalam hal menyama
kan persepsi siswa, Bertambahnya beban pekeIjaan 
tersebut belum tentu diimbangi dengan penghargaan 
yang seimbang. Hal ini bias jadi menyebabkan guru 
mengalami kekecewaan, rasa bosan, tertekan, apatis 
terhadap pekeIjaannya dan merasa terbelenggu oleh 
tugas-tugas rutin tersebut. Situasi tersebut secara terus 
menerusakan terakumulati fyang dapat menguras SUIn

ber energi guru (Maslach, 1993). Padahal seseorang 
yang mengalami kelelahan emosional ditandai dengan 
terkurasnya sumber-sumber emosional yang pada 
akhimya mereka merasa tidak mampu rnemberikan 
pelayanan secara psikologis (Sutj ipto, 2001). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh secara langsung dan pengaruh secara tidak 
langsung antara konflik peran, kelelahan emosional 
terhadap kepuasan kerja dan komitmen terhadap orgr 
nisasi pada guru di sekoJah yang menerapkanjUll tiLly 
school (MAN 3 Malang). 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berik.-: 
(I) Ada pengaruh secara langsung dari konflik rer.
(role conflict) terhadap kepuasan kerja guru; (2) Ada 
pengaruh secara langsung dari kelelahan emosional 
(Emotional Exhaustion) terhadap kepuasan kerja guru; 
(3) Ada pengaruh seeara langsung dari konflik pera 
(role conflict) terhadap komitmen guru pada 0 

isasi; (4) Ada pengaruh secara langsung dari kele 
emosional (Emotional Exhaustion) terhadap komitillra 
guru pada organisasi; (5) Ada pengaruh seeara 
sung dari kepuasan keIja guru dengan kornitmen 
organisasi; (6) Ada pengaruh seeara tidak Ian 
dari konfl.ik peran (role conflict) terhadap komi 
pada organisasi melalui kepuasan keIja guru; dan 
Ada pengaruh secara tidak langsung dari kel 
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Role Conflict 
(XI) 

EmolWnal 
Exhaustion 

(X, ) 

Gambar 1. Model Diagram Path 

PI =0,430 q=?,r Sigl =0,006 1 
~__~,-2 =0,1156 e 

~-__~ 0,855 
'-----------' .-----_.....---:::.._----. 

Job Satisfaction 
(Z) 

Emotional Exhaustion 

(X2 ) 

Gambar 2. Model Analisis jalur persamaan I 
Keterangan: --.~ Pengaruh signifikan (sig ( < 0,05) 

emosional (Emotional Exhaustion) terhadap komitmen 
pada organisasi melalui kepuasan kerja guru. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah explanatory dengan 
pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini men
jelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui 
pengujian hipotesis dan secara umum data yang disa
jikan adalah daJam bentuk angka-angka yang dihitung 
melalui uji statistik. 

Lokasi penelitian adalah Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) 3 Malang yang terletak di JI. Bandung No.7 
Malang. Dengan pertimbangan bahwa sekolah terse
but yang menerapkan full day school secara mumi, 

dengan jumlah populasi 64 orang, karena melihat 
populasinya yang kecil atau sedikit, maka peneliti 
menggunakan penelitian populasi. Menurut Arikunto 
(2002), bahwa untuk sekedar perkiraan maka apabila 
responden kurang dari 100, lebih baik diambil semua 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi 
dan oleh karena subyeknya semua yang terdapat dalam 
populasi, maka dapat juga disebut sensus. 

Sumber datadalampenelitiaini terdiri dari 2 sum
ber, yaitu: data primerdan data sekunder. Teknik peng
umpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkanlnstrumen 
penelitian menggunakan instrumen kuesioner yang 
didalamnya terdapatsejumlah pertanyaan tertulis yang 
digunakan untuk memperoleh infonnasi dari responden 
yang sudah memenuhi uji validitas dan reliabilitas. 
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah anal isis deskriptif dan anal isis jalur (path 
analysis). Berdasarkan hubungan antar variabel secara 
teoritis, dapat dibuat model dalam bentuk diagram path 
pada Gambar I. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui adanya pengaruh secara lang
sung antara konflik peran dan kelelahan emosional 
terhadap kepuasan kerja guru dapat melalui anal isis 
korelasi dan regresi linier berganda sebagaimana Ta
bel. Dari kedua hipotesis dan hasil persamaan regresi 
berganda di atas, diperoleh model: 
Kepuasan kerja = 13

1 
Role Conflict + 13

2 
Emotional 

Exhaustion+ eI 
Kepuasan kerja = 0,430 X

j 
+ (-0,624) X

2 
+ 0,855 

Adapun untuk analisis jalur persamaan 1 dapat 
dilihat pada Gambar 2. 

Tabel I menunjukkan bahwa, variabel konflik 
peran berpengaruh secara langsung dan signifikan 
terhadap variabel kepuasan kerja guru. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai sig.t yang kurang dan 0,05 
dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai 
beta yang positif menandakan bahwa konftik peran 
mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja guru. 
Namun disini, bukan berarti semakin tinggi konftik 
peran akan meningkatkan kepuasan kerja, karena 
kuisioner berbentuk kalimat positif (mengarah pada 
tidak adanya konflik peran) dan rata-rata guru berada 

pada daerah yang positif terhadap variabel ini maka 
dapat dikatakan jika tidak adanya konflik peran akan 
dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka 

Nilai positif dan signifikan muneul dikarenakan 
dalam diri guru MAN 3 tidak merasakan adanya 
ketidaksesuaian antara harapan dalam diri mereka 
dengan peran yang dijaJankan. Mereka juga meng
ungkapkan jika pekerjaan mereka bukan merupakan 
pekerjaan yang berat dan memang pekerjaan yang 
sudah semestinyamereka keIjakan. Walaupun mereka 
dihadapkan pada berbagai maeam pekerjaan guru dan 
banyak tuntutan baik dari pimpinan, orang tua, pemer
intah dengan perlakuan dan kemauan yang berbeda, 
namun bukan menjadi hal yang dapat menyebabkan 
muneulnya konfik peran dalam diri mereka Dengan ra
ta-rata kepuasan yang tidak terlalu tinggi (dikarenakan 
tingginya tingkat ketidakpuasan terhadap gaji), namun 
mereka eenderung puas terhadap pekerjaan, waktu 
tindakan, kualitas pelayanan yang mereka berikan 
serta rekan kerja yang sangat mendukung, didukung 
dengan ketiadaan konflik peran akan mempengaruhi 
tingkat kepuasan kerja guru ini, dan ternyata pada 
guru MAN 3 Malang, gaji merupakan faktor hygiene 
yang bukan merupakan faktor yang mendorong untuk 
memunculkan ketidakpuasan kerja. 

Hal ini sejalan dengan teori dua faktor Herzberg 
dalam Kreitner (2000: 262), menyatakan bahwa 
kepuasan kerja lebih sering berkaitan dengan prestasi 
pengakuan, karakteristik pekerjaan, tanggung jawab 
dan kemajuan. Herzberg memberikan label faktor ini 
sebagai motivator karena masing-masing berhubung-

Tabel J. Rekapitulasi HasH Analisis Pengaruh Konflik Peran (X I) dan Kelelahan emosional (Xl) terhadap Kepuasan 
kerja Guru (Z) 

Var. Bebas Standardizd Coefficient (Beta) r Sig. Keterang3JI 

Konftik Peran (XI) 0,430 0,340 0,1156 2,822 0,006 HO Ditolak
 
Kelelahan emosional (X2) -0,624 0,624 0,390 -9,281 0,000 HO Dilolak
 

Var. Terikat: Kepuasan Kerja guru 
R = 0,519 
R Square (R2) = 0,269 

F Hitung = 11,242 
FTabel =3,15 
T tabel = 1,67 
Sig F = 0,000 
a =0,05 

Sumber: Hasil Output SPSS (Data diolah tabun 2010) 
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an dengan usaha yang kuat dan prestasi yang baik. Ia 
menghipotesiskan bahwa motivator rnenyebabkan 
seseorang berpindah dari suatu keadaan tanpa kepuas
an menjadi puas. Sedangkan ketidakpuasan pekerjaan 
terutama berkaitan dengan faktor-faktor dalam konteks 
pekerjaan atau lingkungan. Secara khusus, kebijakan 
dan administrasi perusahaan, pengawasan teknis, gaji, 
hubungan antar pribadi dengan pengawas, dan kondisi 
kerja. Herzberg memberikan label pada faktor ini se
bagai faktor hygiene. 

Dalam kasus ini, guru MAN 3 memberikan res
pon yang positif terhadap karakteristik pekerjaan, 
tanggung jawab, dan kemajuan (motivator) yang 
secara tidak Iangsung berpengaruh pula terhadap ada 
atau tidaknya konflik peran namun gaji, insentif dan 
perhatian lembaga terhadap kesejahteraan guru saat 
ini memang dirasa kurang, oleh karena itu kondisi 
ini dapat memunculkan ketidakpuasan, namun bukan 
berarti mereka sarna sekali tidak puas terhadap peker
jaan mereka, karena selain faktor gaji dan insentiftadi, 
masih ada faktor-faktor lain yang mampu mempenga
ruhi kepuasan kerja seperti faktor motivator dan faktor 
hygiene lainnya. 

Selain itujikaditinjau dari segi nilai yang tertanam 
dalam diri mereka (nilai agamis) yang kuat, seperti 

'semboyan untuk ikhlas beramal serta cenderung men
erima setiap keadaan dalam pekerjaan akan mampu 
menekan kemungkinan timbulnya konflik peran selta 
mengurangi adanya ketidakpuasan ataupun mendukung 
meningkatnya kepuasan dalam diri mereka. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Melly 
(2004) yang menyatakan bahwa hubungan antara 
konflik peran dan kepuasan keIja tidak terbukti negatif. 
Yousef(2002) mengemukakan bahwa seseorang yang 
mengalami konflik peran dan ambiguitas peran pada 
tingkat yang tinggi sebagai sumber dari stres akan 
kurang puas dengan pekcIjaannya. Bedeian dan Ar
menakins (198 J) yang menyatakan bahwa ada pen
garuh negatif antara konftik peran, ambiguitas peran, 
dan kepuasan kerja Fisher dan Gitelson (1983) yang 
mengungkapkan bahwa konflik peran berpengaruh 
negatifdengan kepuasan kerja, khususnya gaji, rekan 
keIja, dan supervisi. 

Tabel J menunjukkan variabel kelelahan emo
sional berpengaruh secara langsung dan signifikan 
terhadap variabel kepuasan kerja guru. Hal ini dibuk
tikan dengan nilai sig.t yang kurang dari 0,05 (0,000 

< 0,05) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Bila 
dilihat dari koefisien determinasi parsiaI (r2) untuk 
variabel keJelahan emosional adalah sebesar 0,390. 
Hal ini dapat diartikan bahwa secara parsial kemam
puan variabel kelelahan emosionaI dalam menjelaskan 
keragaman kepuasan kerja guru adalah sebesar 39 %. 

Nilai beta yang negatifmenandakan bahwa kele
lahan emosional mempunyai pengaruh berbanding 
terbalik dengan kepuasan kerja guru. Artinya jika 
semakin tinggi kelelahan emosional yang dialami para 
guru MAN 3 Malang, maka semakin rendah kepuasan 
kerjanya. Sebaliknya jika semakin rendah kelelahan 
emosional yang dialami guru, maka semakin tinggi 
kepuasan keIjanya Kondisi yang seperti ini sejalan 
dengan pendapat Davis (1996: 105) bahwa kepuasan 
kerja merupakan seperangkat perasaan karyawan yang 
menyenangkan atau tidak menyenangkan. Artinya se
orang guru yang mengalami kelelahan emosional tentu 
akan merasa tidak nyaman terhadap pekerjaannya 

Di MAN 3 Malang telah menerapkan program 
Full Day School. Dengan program ini menuntut 
tugas, tanggung jawab dan beban kerja yang lebih. 
Karena tuntutan yang sedemikian rupa, maka akan 
dapat berdampak pada kejenuhan pada para guru. 
Lambat-Iaun akan dampak ini akan menimbulkan 
kelelahan emosional pada diri guru. Profesi guru 
yang bergerak dalam bidangjasallayanan merupakan 
pekerjaan yang menghadapi tuntutan dan pelibatan 
emosional. Guru terkadang dihadapkan pada pen
galaman negatif siswa yang dapat menimbulkan 
ketegangan emosional. Situasi seperti ini akan dapat 
berdampak pada munculnya kelelahan emosional. 
Kategori kelelahan emosional yang terjadipada guru 
di MAN 3 Malang adalah tinggi, hal ini disebabkan 
berbagai hal, antara lain: (a) Jenis kelamin, sebagian 
besar (68,6%) guru MAN 3 Malang adalah wanita. 
Wanita berkecenderungan lebih mudah mengalami 
kelelahan emosional dibandingkan dengan pria hal 
ini sesuai dengan pendapat Maslach (1986) dalam 
Sutjipto (2001) bahwa pria yang bumout cenderung 
mengalami depersonalisasi sedangkan wanita yang 
burnout cenderung mengalami kelelahan emosional. 
Hal ini disebabkan karena wanita dibesarkan lebih 
berorientasi pada kepentingan orang lain (yang paling 
nyata mendidik anak) sehingga sikap-sikap yang di
harapkan berkembang dari dalam dirinya adalah sikap 
membimbing, empati, kasih sayang, membantu, dan 
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kelembutan. Jika wanita lebih banyak terlibat secara 
emosional dengan orang lain akan cenderung rentan 
terhapa kelelahan emosional. (b) Beban kerja yang 
berlebihan. Para guru MAN 3 Malang sebagian besar 
(96,35% ) mempunyai jumlah jam mengajar yang 
lebih dari standar maksimal (24 jam perminggu). 
Friesen dan Prokop (1988) menjelaskanbahwa yang 
berkaitan dengan kelelahan emosional adalah stress 
dalam kerja sebagai praduga kelelahan emosional 
yang paling kuat dikalangan para guru. Hampir 57% 
mencatat bahwa beban mengajar yang berlebihan se
bagai sumber utama stress dalam kerja (c) Usia, hasil 
penelitian Gold (1985) menjelaskan ada enam variabel 
yang menyebabkan kelelahan emosional antara lain 
usi~ jenis kelamin, status pernikahan, lama mengajar, 
jenjang yang diajar, dan tingkat kesulitan mengontrol 
siswa Beliau mengungkapkan bahwa guru-guru yang 
lebih muda cenderung lebih tinggi kelelahan emosional 
yang dialaminya bila dibandingkan dengan yang lebih 
tua. Usia yang terkena kelelahan emosional seldtar 23 
-34 atau 35-40 tahun. Kenyataan ini teIjadi pada guru 
MAN3 yang sebagian besar( 49,64%) guru berada 
pada usia yang rawan terkena kelelahan emosional. 
d) Lama mengajar, Menurut Gold (1985), pekerja 
yang masa keIja lebih lama lebih mudah mengalami 
kelelahan emosional. Guru MAN 3 masa kerjanya 
sebagian besar (67,88%) lebih dari 10 tahun, maka 
kondisi ini berkencenderungan mengalami kelelahan 
emosional. Selain itu guru yang mengajar lebih dari 10 
tahun biasanya memegang kelas tinggi hal ini juga bisa 
berdampak pada kelelahan emosional, sesuai dengan 
penelitian Gold (1985) bahwa guru yang dilibatkan 
dalam level pengajaran yang lebih tinggi cenderung 
mempunyai persepsi kelelahan emosional yang lebih 
besar daripada mereka yang melakukan pengajaran 
pada tingkat yang lebih rendah. 

Walaupun kelelahan emosional yang diaJami 
guru di MAN 3 kategori tinggi namun kepuasan kerja 
termasuk kategori cukup puas dengan skor rata-rata 
2,822.Meskipun beban kerja yang diembannya ber
lebihan tetapi tingkat kepuasan cukup tinggi. Hal ini 
dikarenakanprinsip yang tertanampadadiri guru bahwa 
bekeIja atau mengajar adalah ibadah sesuai slogan 
Departeman Agama sebagai induk madrasah yaitu" 
Ikhlas Beramal". Menurut Sutjipto (2001) seorang 
guru akan puas dengan pekerjannya jika pekerjaan 
itu menyenangkan, citra lembaga yang cukup bagus, 

dan imbalan yang sesuai. Meskipun hasil penelitian 
ini mengkatagorikan guru MAN 3 Malang telah 
mengalami kelelahan emosional, namun karena citra 
madrasah yang mendapat nama bagus di masyarakat, 
maka akan mampu menambah tingkat kepuasan kerja 
guru. Tidak hanya lembaga yang mendapatkan nama 
baik dari masyarakat, tetapi juga gurunya. 

Penelitian ini mendukung penelitian Babakus et 
a.1 (1999) yang menyatakan bahwa kelelahan emo
sional mempengaruhi kepuasan kerja, kinerja, dan 
komitmen organisasi. Zagladi (2004) dalam peneli
tianya menyimpulkan bahwa kelelahan emosioanl ber
pengaruh negatifterhadap kepuasan keIja Sedangkan 
untuk menjawab hipotesis 3,4, dan 5 dapatdilihat 
dari hasil analisis regresi berganda pada Tabel 2. 

Dari hipotesis 3, 4, dan 5 serta hasil anal isis re
gresi berganda diperoleh model: 

Komitmen pada organisasi = ~1 Role Conftict+ ~J 

Emotional Exhaustion+ 

Kepuasan kerja+€2 
Komitmen pada organisasi = -0,164 Xl- 0,042 X2+ 

0,821 X3+ 0,673 
Mengacu pada /heory /riming, maka jalur yang 

signifikan yaitu variabel konfl ik peran (X 1) ke variabel 
kepuasan keIja guru (Z), serta kepuasan keIja guru (Z) 
ke komitmen pada organisasi (Y) dimana sig. t 0,000 
< 0,05. Dan variabel kelelahan emosional (X2) ke 
variabel kepuasan keIja (Z), dan kepuasan kerja (z) e 
komitmen organisasi (Y). Sedangkanjalur yangtidak 
signifikan akan dibuang dari model anal isis jalur. 

Dari penjelasan di atas, maka dengan melakulc.m 
proses dekomposisi atau penyusunan ulang akan 
diperoleh model akhir dari analisis jalur seperti pada 
Gambar 4. 

Dari Tabel 2 nilai sig. t yang lebih dari 0;05 
nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel 11M> 

nyebabkan HO dterima, artinya, terdapat cukup 
untuk menyimpulkan bahwa konflik peran tidak bel:
pengaruh secara langsung terhadap komitmen 
pada organisasi. Dan koefisien beta terstandardisasi 
menunjukkan angka negatif dapatdiartikanjikaki 
peran akan dapat menurunkan komitmen guru 
organisasi. 

Konftik peran tidak berpengaruh langsUDg 
hadap komitmen pada organisasi namun melalui 
san keIja guru, sebagaimana telah diketahui ki 
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Tabel 2. Rekapitulasi hasil analisis Pengaruh Konftik Peran (X I), Kelelahan emosional (X2), dan Kepuasan Kerja Guru 
(Z) Terhadap Komitmen pada Organisasi (Y) 

Var. Bebas Standardizd Coefficient (Beta) r2 Sig. Keterangan 

(Consloru) 
Konftik Peran (X I) -0,164 -0,162 0,026 -1,272 0,208 HO Diterima 
Kelelahancmosional (X2) -0,042 -0,044 0,0019 -0,341 0,734 HO Diterima 
Kepuasan kerja (Z) 0,821 0,721 0,512 8,069 0,000 HO Ditolak 

Var. Terikat: Komitmen pada organisasi 
R multiple =0,739 
R Square (R2) = 0,546 
F Hitung = 24,062 
F label = 2,76 
T label = 1,67 
Sig F = 0,000 
a =0,05 

Sumber: Hasil Output SPSS (Data diolah tahun 2010) 

- .... -.. ---..--------.. 1 
~=-O,l64 .--------.--.-_~ 

P = 0,208 

_Job_S_~_~_aetl_·o_n :_,:_--:~-O,,-26---- ....rT I 
p = 0,000 •• " 
r' =0,512 

.-' .. -·-,C,; -0 04"} _ ... -'" P2, .... 

P =0,734 
r' =0,Glll9 

Gambar 3. Mod~1 Analisis jalur persamaan 2 
Keterangan: • Pengaruh signifikan (sig t < 0,05) 

-. _. -. Pengaruh tidal< signifikan ( sig. t> 0,05) 

Role Conjlict 
0,855 ~= 0,821(Xl) r,m1< 

'ig.O,OOO I OrganizationaJob SaJisfaction 
(XJ) I Commitment

II 
fY) 

Emotional 
Exhaustion 

eX.)
sig '-- ----' 

Gambar 4. Model akhir diagram jalur 
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peran berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan 
keIja guru dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap 
komitmen pada organisasi. 

Temuan ini sejalan dengan Yousef (2002) yang 
menyatakan bahwa Kepuasan kerja memediasi pen
garuh dari konftik peran dan ambiguitas peran pada 
komitmen afektif dan komitmen continuance dan 
pada komitmen normative menyatakan bahwa pekerja 
dengan level konflik peran dan ambiguitas peran 
yang tinggi akan kurang puas dengan pekerjaannya 
dan sebagai konsekuensinya akan kurang perhatian 
dengan organisasinya. penelitian Oliver dan Brief 
(1977-1978) dalam Yousef (2002) yang menyatakan 
bahwa konflik peran dan ambiguitas peran berkorelasi 
negatif dengan komitmen pada organisasi. King dan 
Sethi (1997) mengemukakan bahwa terdapat korelasi 
negatifantara konftik peran dan ambiguitas peran den
gan komitmen afektif serta berkorelasi positifdengan 
komitmen continuance. 

Dari Tabel 2 nilai sig. t yang lebih dari 0,05 dan 
ni1ai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel me
nyebabkan HO dterima, artinya, terdapat cukup bukti 
untuk menyimpulkan bahwa kelelahanemosional tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap komitmen guru 
pada organisasi. Dan koefisien beta terstandardisasi 
menunjukkan angka negatif dapat diartikan jika 
kelelahanemosionalakan dapat menurunkan komitmen 
guru pada organisasi. 

Kelelahanemosional tidak berpengaruh langsung 
terhadap komitmen pada organisasi namun melalui 
kepuasan keJja guru, sebagaimana telah diketahui kele
lahanemosional berpengaruh secaI-a langsung terhadap 
kepuasan kerja guru dan selanjutnya akan berpengaruh 
terhadap komitmen pada organisasi. 

Temuan ini sejalan dengan Babakus (J 999) yang 
menyatakan bahwa Kepuasan kerja memediasi pen
garuh dari kelelahanemosionalpada komitmen afektif 
dan komitmen continuance dan pada komitmen norma
tive, bahwa pekerja dengan level kelelahan emosional 
yang tinggi akan kurang puas dengan pekerjaannya dan 
sebagai konsekuensinya akan kurang perhatian dengan 
organisasinya. Pene1itian Zagladi (2004) menyatakan 
bahwa komitmen seseorang terhadap organisasinya 
akan tampak pada sikapnya yang menerima nilai-nilai 
dan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Selain itu 
yang bersangkutan juga siap bersedia menerimanya 

dan berusaha secara sungguh-sungguh atas nama or
ganisasinya, serta keinginan untuk mempertahankan 
diri agar selalu berada di lingkungan organisasi bahkan 
merasa sebagai bagian dari organisasi merupakan suatu 
aspek penting dalam komitmen organisasional. 

Berdasarkan Tabel2 dapat diketahui jika kepuas
an kerja guru mempunyai hubungan yang positif dan 
berpengaruh seCaI-a langsung dengan komitmen pada 
organisasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t 
hitung yang lebih besar dari nilai t tabel dengan nilai 
sig.t yang kurang dari 0,05. 

Hal ini berarti bahwa kepuasan kerja guru secara 
langsung dan signifikan berpengaruh terhadap komit
men pada organisasi dan nilai kepuasan kerja guru 
yang meningkat akan dapat meningkatkan komitmen 
mereka pada organisasi. 

Pemyataan ini mendukung teori dan penelitian 
sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Griffin 
dan Ebert (1996), adanya pengaruh kepuasan kerja 
terhadap komitmen dan produktivitas, bahwa bila 
dibandingkan dengan para pekerja yang tidak puas, 
karyawan yang puas lebih berkomitmen dan setia. 
Hodge dan Anthony( 1991), Anggota yang terpuaskan 
dengan tugas-tugas dan lingkungan keIjanya, yang 
mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi, dan 
yang terlibat dengan aktivitas-aktivitas organisasi, 
sesungguhnya cenderung komit dan bisa dikontrol 

Penelitian ini mendukung penelitian DeConmick 
dan Will dalam Widyanti (2004) yang menemukan 
bahwa kepuasan kerja merupakan suatu prediktor yang 
signifikan terhadap komitmen karyawan pada organi
sasi. Pekerja yang puas ternyata lebih komit pada 
organisasi, punya sikap yang lebih menyenangkan 
terhadap pekeJjaan dan organisasi, menjadi lebih sabar 
lebih mungkin membantu rekan kerjanya, mempunyai 
keinginan yang lebih besar untuk tidak meninggalkan 
pekeJjaannya dibandingkan pekerja yang tidak puas. 

Selain itu kepuasan kerja yang diperoleh kary
awan di tempat kerja akan dapat meningkatkan komit.. 
men karyawan pada organisasi. HaJ ini ditegaskan 
oleh penelitian Camp (1993) dalam Widyanti (2004) 
dalam penelitiannya bahwa kepuasan kerja mempo
nyai pengaruh yang signifikan terhadap komit:nlell 
karyawan..Penelitian ini juga mendukung pene1itiaD 
Melly (2004) yang menyatakan bahwa kepuasankelja 
tidak mempunyai hubungan yang negatifdengn k~ 
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men. Serta penelitian Yousef(2002) yang menyatakan 
bahwa kepuasan kerja berpengaruh positifdan signifi
kan terhadap komitmen. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian iill memberikan hasil bahwa konftik
peran & kelelahan emosional berpengaruh secara 
langsung dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
guru dan komitmenterhadaporganisasi, namun tidak 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap komit
menorganisasi. Penelitian ini memberikan implikasi 
secara teori yang mendukung teori yang sudah ada 
dan mendukung penelitian terdahulu sebagaimana 
telah diulas sebelumnya. 

Saran 

Bagi MAN 3 Malang, diharapkan keadaan guru 
yang tidak mengalami konflik peran dan kelelahan 
emosional maupun kepuasan kerja dan komitmen
nya tinggi seperti pada saat dilakukan penelitian 
hendaknya dapat dipertahankan, dengan tetap menjaga 
keseimbangan antara tugas, beban kerja yang tidak 
berlebihan, upaya pemeliharaan kekompakan serta 
penciptaan iklim keIja yang kondusif agar tugas atau 
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