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ABSTRAKSI 

HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS 

DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SMK NEGERI 1 JUWIRING 

 

Amalia Puspita Sari 

smarviani@ymail.com 

Mohammad Amir 

Fakultas Psikologi Univwersitas Muhammadiyah Surakarta 

Kepuasan kerja merupakan tingkat perasaan senang seseorang sebagai 

penilaian positif terhadap pekerjaan dan lingkungan tempat pekerjaannya yang 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Guru yang tidak memperoleh kepuasan kerja 

tidak akan mencapai kematangan psikologis dan akan menjadi frustasi misalnya 

cepat lelah, bosan, emosi yang tidak stabil, sering absen, dan melakukan 

kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Guru yang 

mendapatkan kepuasan kerja mempunyai catatan kehadiran yang lebih baik dan  

dapat meningkatkan prestasi. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan yang kuat akan berhubungan 

dengan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku setiap guru sehingga gaya 

kepemimpinan yang baik dan kuat dapat menunjang kepuasan kerja pegawai. 

Tujuan utama dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara gaya 

kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja guru. Hipotesis yang diajukan 

adalah ada hubungan positif antara gaya kepemimpinan demokratis dengan 

kepuasan kerja guru.  

Subjek penelitian adalah guru SMK Negeri 1 Juwiring berjumlah 65 

responden. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi populasi. Alat 

pengumpulan data menggunakan skala gaya kepemimpinan demokratis dan 

kepuasan kerja guru.Metode analisis data dengan teknik korelasi product moment.  

Berdasarkan analisis product moment koefisien korelasi (rxy) sebesar 

0,742 dengan signifikan 0,000 (p<0,01). Artinya ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja 

guru, semakin tinggi gaya kepemimpinan demokratis maka semakin tinggi 

kepuasan kerja guru dan sebaliknya. Tingkat gaya kepemimpinan demokratis 

tergolong tinggi, RE sebesar 115,37 dan RH 90. Tingkat kepuasan kerja pada guru 

tergolong tinggi, RE sebesar 127,82 dan RH 105. Sumbangan efektif antara 

variabel gaya kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja guru sebesar 55% 

dan sisanya 45% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

kerja di luar gaya kepemimpinan demokratis. 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan Demokratis, Kepuasan Kerja Guru 
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PENDAHULUAN 

Kepuasan kerja merupakan salah 

satu faktor yang penting dalam setiap 

pekerjaan. Menurut Martoyo (2000), 

kepuasan kerja pada dasarnya 

merupakan salah satu aspek psikologis 

yang mencerminkan perasaaan 

seseorang terhadap pekerjaannya, ia 

akan merasa puas dengan adanya 

kesesuaian antara kemampuan, 

ketrampilan dan harapannya dengan 

pekerjaan yang ia hadapi.  

 Pendidikan merupakan usaha 

untuk mengembangkan potensi peserta 

didik. Sekolah sebagai pendidikan 

formal yang bertujuan mengembangkan 

intelektual peserta didik untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru 

merupakan salah satu komponen yang 

memiliki peranan utama dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Perilaku kerja guru yang timbul akibat 

kepuasan kerja sangat dipengaruhi oleh 

harapan dan kebutuhan para guru 

terhadap kepemimpinan kepala sekolah. 

Setiap guru pasti memiliki tingkat 

kepuasan tersendiri yang dapat diukur 

dengan kinerja bawahan yang bekerja 

dalam suatu organisasi, tetapi setiap 

guru yang satu dengan lainnya belum 

tentu memiliki tingkat kepuasan kerja 

yang sama. 

Robbins (dalam Wibowo, 2013) 

harapan bagi suatu organisasi yaitu 

terciptanya suatu nilai kepuasan yang 

tinggi pada organisasi tersebut. Salah 

satu aspek yang sering digunakan untuk 

melihat kondisi suatu organisasi adalah 

melihat tingkat kepuasan kerja para 

anggotanya. Rosa (2004) menjelaskan 

bahwa kepuasan kerja yang tinggi 

merupakan tanda suatu organisasi 

dikelola dengan baik dan pada dasarnya 

merupakan hasil manajemen perilaku 

yang efektif. Oleh karena kepuasaan 

kerja merupakan suatu hal yang sangat 

penting dipertahankan untuk menunjang 

kehidupan organisasi. Hal ini 

disebabkan karena dengan adanya rasa 

kepuasan kerja diharapkan pegawai 

akan lebih giat dalam mengerjakan 

tugas-tugasnya dan dapat meningkatnya 

produktivitas, prestasi kerja meningkat, 

mengikuti aturan kerja, disiplin, dan 

menurunkan tingkat absensi. Pegawai 

yang memiliki kepuasan kerja tinggi 

dapat diketahui bukan hanya gaji tetapi 

juga melalui keberhasilan pegawai 

dalam menyelesaikan tugas, adanya 

hubungan komunikasi yang harmonis 

antara pegawai dengan atasan, situasi 
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lingkungan kerja yang nyaman, rekan 

kerja yang mendukung, memiliki 

kinerja tinggi, dan bertanggungjawab. 

Kepuasan kerja pada seorang 

pegawai mempengaruhi kehadirannya 

dalam pekerjaan, kesediaan untuk 

bekerja juga seringkali dipengaruhi oleh 

keinginannya untuk mengganti 

pekerjaan (Setiawan, 2012). Pegawai 

dengan kepuasan tinggi akan 

memberikan kontribusi tinggi terhadap 

perusahaan (Setiawan, 2012). Atas 

kontribusi yang tinggi tersebut, maka 

organisasi akan memiliki outcomes 

yang tinggi, dan dengan outcomes yang 

tinggi maka organisasi dapat memenuhi 

keinginan dan harapan balas jasa yang 

layak pada diri pegawai (Setiawan, 

2012). Kepuasan kerja yang tinggi 

diinginkan oleh para manager karena 

dapat dikaitkan dengan hasil positif 

yang mereka harapkan (Davis, 1985 

dalam Rosa, 2004).  

Pada kenyataannya bahwa tidak 

semua pegawai mempunyai kepuasan 

kerja yang tinggi, justru mengalami 

penurunan. Suatu organisasi banyak 

mengalami permasalahan yang timbul 

pada kepuasaan kerja yang rendah,  

sehingga menimbulkan dampak negatif 

seperti produktivitas rendah, semangat 

kerja rendah, guru yang sering absen, 

dan datang terlambat.  

Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Rosa (2004) 

beberapa tahun belakangan ini di 

Indonesia sering terjadi aksi mogok 

yang dilakukan para pegawai akibat 

ketidakpuasan mereka pada kebijakan 

organisasi. Misalnya aksi mogok yang 

dilakukan oleh ribuan guru pegawai 

negeri sipil (PNS) yang mengajar di 

Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang 

bertugas di Kabupaten Madiun, Jawa 

Timur. Aksi tersebut merupakan wujud 

protes para guru kepada pimpinan 

Pemerintah Kabupaten Madiun yang 

tidak segera membayarkan kenaikan 

gaji PNS selama tujuh bulan, terhitung 

sejak Januari hingga Juli 2001. Selain 

itu, aksi mogok juga dilakukan oleh 

karyawan pabrik ban PT Mega Safe 

Tyre Industry yang berada di Semarang, 

kerena ketidakpuasan mereka pada 

kebijakan perusahaan yang mewajibkan 

masuk kerja saat libur Tahun Baru 

Hijriah (Kompas, 23 Februari 2004 

dalam Rosa, 2004). Mereka keberatan 

bekerja saat libur nasional karena 

perusahaan menolak membayar uang 

lembur. 
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Berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukan peneliti pada awal tahun 

2014, dilapangan terlihat adanya 

perilaku indisipliner pada beberapa 

guru, misalnya tidak semangat, terpaku 

dengan suatu metode mengajar, 

terlambat masuk kelas, datang 

terlambat, dan lain-lain. 

Fenomena-fenomena diatas 

apabila dibiarkan dan tidak mendapat 

perhatian akan berdampak pada 

pelaksanaan yang dapat mengarah pada 

tujuan organisasi dan instansi serta 

kualitas sekolah. Fakta menunjukkan 

betapa pentingnya kepuasan kerja bagi 

guru. Untuk itu, pemimpin sekolah 

perlu meningkatkan kepuasan, salah 

satunya dengan berusaha mencari 

faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi terbentuknya kepuasan 

terhadap pimpinan. Burt (dalam As’ad, 

2003) mengemukakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja 

antara lain hubungan antara relasi yaitu 

atasan dengan pegawai; faktor 

individual yaitu sikap, umur, jenis 

kelamin; faktor dari luar yaitu keadaan 

keluarga, pendidikan. Dari beberapa 

faktor tersebut kepemimpinan 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja.  

Salah satu gaya kepemimpinan 

yang diterapkan dalam suatu organisasi 

adalah kepemimpinan demokratis. Gaya 

kepemimpinan demokratis erat 

hubungannya dengan kepuasan kerja. 

Pada penelitian ini kepuasan akan 

diukur dengan menggunakan variabel 

kepemimpinan demokratis. 

Berdasarkan uraian di atas, 

dapat ditarik suatu rumusan masalah 

yaitu “Apakah ada hubungan antara 

gaya kepemimpinan demokratis dengan 

kepuasan kerja guru?”. Selanjutnya 

untuk menjawab permasalahan tersebut 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan 

antara gaya kepemimpinan demokratis 

dengan kepuasan kerja guru”. 

Berdasarkan latar belakang 

masalah yang diuraikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui : 

1. Hubungan antara gaya 

kepemimpinan demokratis 

dengan kepuasan kerja pada 

guru. 

2. Tingkat gaya kepemimpinan 

demokratis pada guru. 

3. Tingkat kepuasan kerja pada 

guru. 
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4. Seberapa besar sumbangan 

efektif antara gaya 

kepemimpinan demokratis 

terhadap kepuasan kerja guru. 

LANDASAN TEORI 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Guru 

Kepuasan kerja guru merupakan 

sikap (positif) terhadap pekerjaannya, 

yang timbul berdasarkan penilaian 

terhadap situasi kerja (Umam, 2010). 

Hasibuan (2000) mendefinisikan bahwa 

kepuasan kerja guru sebagai sikap 

emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Menurut As’ad 

dalam (Setiawan, 2012) kepuasan kerja 

guru merupakan penilaian atau 

cerminan dari perasaan guru terhadap 

pekerjaannya.  

Davis (1985 dalam Rosa, 2004) 

berpendapat bahwa kepuasan kerja 

adalah ukuran proses pembangunan 

iklim manusia yang berkelanjutan 

dalam suatu organisasi. Kepuasan kerja 

merupakan tingkat perasaan 

menyenangkan yang diperoleh dari 

penilaian pekerjaan seseorang atau 

pengalaman kerja (Colquitt dalam 

Wibowo, 2013).  

Menurut McShan  dalam 

(Wibowo, 2013) memandang kepuasan 

kerja sebagai evaluasi seseorang atas 

pekerjaannya dan konteks pekerjaan. 

Pendapat lain mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja adalah respon afektif 

atau emosional terhadap berbagai aspek 

dari pekerjaan seseorang (Kreitner 

dalam Wibowo, 2013). Menurut Sopiah 

(2008) kepuasan kerja yaitu dirasakan 

setelah pegawai tersebut 

membandingkan antara apa yang 

sebenarnya dia peroleh dari hasil 

kerjanya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pada hakikatnya 

kepuasan kerja merupakan  tingkat 

perasaan senang seseorang sebagai 

penilaian positif terhadap pekerjaan dan 

lingkungan tempat pekerjaannya yang 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

b. Aspek-Aspek Kepuasan Kerja 

Umar (dalam Setiawan, 2012) 

menyebutkan bahwa aspek pengukuran 

kepuasan kerja dapat diketahui melalui : 

a. Pembayaran (gaji dan jaminan 

sosial). 

b. Pekerjaan itu sendiri.  

c. Promosi. 

d. Pengawasan (supervisi). 

e. Rekan kerja. 

a. Pengertian Gaya 

Kepemimpinan Demokratis 
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Gaya kepemimpinan adalah satu 

cara yang digunakan oleh seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi 

perilaku orang lain (Thoha, 2011). 

Menurut Lewis (dalam Jewel, 2010) 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

merupakan suatu pengaruh dari seorang 

pemimpin terhadap kelompok atau 

pengikut untuk meningkatkan 

kepatuhan dalam usaha mencapai tujuan 

bersama. Dharma dalam (Nawawi, 

2006), gaya kepemimpinan adalah pola 

tingkah laku yang ditunjukkan 

seseorang pada saat mempengaruhi 

orang lain. 

Dalam penelitian White dan 

Lippit (Handoko, 2001) mendefinisikan 

gaya kepemimpinan demokratis yaitu 

dimana pemimpin membagi bersama 

dengan kelompok kekuasaan dan 

pengaruh dalam mengambil keputusan.  

Gaya kepemimpinan demokratis adalah 

suatu gaya kepemimpinan yang 

menitikberatkan kepada kemampuan 

untuk menciptakan moral dan 

kemampuan untuk menciptakan 

kepercayaan (Timpe, 1991). 

Koontz (Anoraga, 2004) 

mengatakan kepemimpinan demokratis 

dipandang sebagai orang yang tidak 

akan melakukan kegiatan tanpa 

mengkonsultasikan terlebih dahulu pada 

bawahannya. Gaya kepemimpinan 

demokratis merupakan suatu gaya 

dimana pemimpin yang memberikan 

wewenang secara luas kepada para 

bawahan. Dalam gaya kepemimpinan 

demokratis pemimpin memberikan 

banyak informasi tentang tugas serta 

tanggung jawab para bawahannya 

(Umam, 2010). 

b. Aspek-Aspek Gaya 

Kepemimpinan Demokratis 

Menurut Kartono (2005) aspek – 

aspek kepemmimpinan demokratis 

adalah : 

a. Memandu, menuntun, 

membimbing dan membangun 

bawahannya. 

b. Memberi atau membangunkan 

motivasi. 

c. Mengemudikan organisasi. 

d. Menjalin jaringan –jaringan 

komunikasi yang baik. 

e. Memberikan pengawasan yang 

efisien. . 

Ada hubungan positif antara 

gaya kepemimpinan demokratis dengan 

kepuasan kerja guru. Semakin tinggi 

gaya kepemimpinan demokratis maka 

kepuasan kerja akan semakin tinggi. 

Sebaliknya, jika semakin rendah gaya 
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kepemimpinan demokratis maka tingkat 

kepuasan kerja akan rendah. 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah 

semua guru yang mengajar di SMK 

Negeri 1 Juwiring berjumlah 65 

responden. Teknik pengambilan 

sampelnya menggunakan teknik dengan 

studi populasi. Penelitian ini 

menggunakan dua skala psikologi untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan 

yaitu skala Gaya Kepemimpinan 

Demokratis dan skala Kepuasan Kerja. 

Kepuasan kerja diungkap dengan 

menggunakan skala kepuasan kerja 

yang berdasarkan  aspek-aspek 

kepuasan kerja yang dikemukakan oleh 

Umar dalam (Setiawan, 2012 ) yaitu 

pekerjaan itu sendiri, promosi, gaji dan 

jaminan sosial, rekan kerja, dan 

pengawasan atau supervisi. Kepuasan 

kerja tersebut sebanyak 50 butir terdiri 

dari 25 aitem favorable dan 25 aitem 

unfavorable. Skala gaya kepemimpinan 

demokratis yang dipergunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan pendapat 

Kartono (2005) ada lima aspek yaitu 

memandu, menuntun, membimbing dan 

membangun  bawahannya; memberi 

atau membangunkan motivasi-motivasi 

kerja; mengemudikan organisasi; 

menjalin jaringan-jaringan komunikasi 

yang baik; memberikan supervisi atau 

pengawasan yang efisien.  Skala ini 

terdiri dari 40 aitem dengan perincian 

dari 20 aitem bersifat favorable dan 20 

aitem bersifat unfavorable.  Setiap 

pernyataan  mempunyai empat alternatif 

pilihan jawaban yaitu : Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemberian 

skor untuk aitem-aitem bergerak dari 

angka tertinggi 4 terendah 1. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis korelasi 

Product Moment. Dari  hasil 

perhitungan yang dilakukan dengan 

metode SPSS diperoleh hasil korelasi 

rxy sebesar 0,742 dengan signifikan 

0,000 (p < 0,01). Hal ini berarti ada 

hubungan positif yang sangat signifikan 

antara gaya kepemimpinan demokratis 

dengan kepuasan kerja guru, semakin 

tinggi gaya kepemimpinan demokratis 

maka semakin tinggi kepuasan kerja 

guru dan sebaliknya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat 

Setiawan (2012) yang menyatakan 
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bahwa pegawai dengan kepuasan tinggi 

akan memberikan kontribusi tinggi 

terhadap perusahaan. Atas kontribusi 

yang tinggi tersebut, maka organisasi 

akan memiliki outcomes yang tinggi, 

dan dengan outcomes yang tinggi maka 

organisasi dapat memenuhi keinginan 

dan harapan balas jasa yang layak pada 

diri pegawai (Setiawan, 2012). Guru 

yang memiliki kepuasan kerja tinggi 

dapat diketahui bukan hanya gaji tetapi 

juga melalui keberhasilan pegawai 

dalam menyelesaikan tugas, adanya 

hubungan komunikasi yang harmonis 

antara guru dengan kepala sekolah, 

situasi lingkungan kerja yang nyaman, 

rekan kerja yang mendukung, memiliki 

kinerja tinggi, dan bertanggungjawab.  

Chiu (dalam Setiawan, 2012) 

dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa seorang pegawai dalam suatu 

organisasi yang memiliki ketrampilan, 

pengetahuan, pendidikan mereka 

mengharapkan imbalan. Gaya 

kepemimpinan yang meningkat maka 

pada saat itu pula kepuasan kerja 

meningkat. Gaji yang diterima 

mencerminkan perbedaan 

tanggungjawab, pengalaman, 

kecakapan, maupun jabatan sehingga 

apabila kebutuhan akan gaji sesuai 

dengan apa yang di harapkan maka 

pegawai akan memperoleh kepuasan 

kerja. 

Kepuasan kerja dapat timbul 

karena kebutuhan-kebutuhan tingkat 

tinggi mereka (kebutuhan harga diri, 

aktualisasi diri) dapat dipenuhi, dan 

memiliki dampak pada motivasi kerja 

mereka. Hubungan fungsional 

mencerminkan sejauh mana atasan 

membantu pegawai untuk memuasakan 

nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi 

mereka. Ditambahkan oleh (Umam, 

2010) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja guru 

antara lain adalah gaji, kondisi kerja, 

dan hubungan kerja. Tingkat kepuasan 

kerja yang paling besar dengan atasan 

adalah hubungan keduanya positif. 

Atasan yang memiliki ciri memimpin 

yang transformasional dapat mendorong 

guru untuk meningkatkan motivasinya 

dan sekaligus merasa puas dengan 

pekerjaannya. Davis (1985 dalam Rosa, 

2004) menjelaskan bahwa kepuasan 

kerja yang tinggi merupakan tanda 

suatu organisasi dikelola dengan baik 

dan pada dasarnya merupakan hasil 

manajemen perilaku yang efektif. 

Kepuasan ditentukan oleh tingkatan 

terhadap karakteristik pekerjaan dimana 
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individu dapat memenuhi 

kebutuhannya. 

Sementara itu hasil penelitian 

menunjukkan sumbangan efektif 

variabel gaya kepemimpinan 

demokratis dengan kepuasan kerja guru 

sebesar 55% yang ditunjukkan oleh 

koefoisien determinan    ) sebesar 

0,742. Berarti masih terdapat 45% 

ditentukan oleh faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kepuasan kerja di luar 

gaya kepemimpinan demokratis. 

Hasil analisis dari variabel gaya 

kepemimpinan demokratis memiliki 

rerata empirik sebesar 115,37 dan rerata 

hipotetik sebesar 90 yang menunjukkan 

gaya kepemimpinan demokratis subjek 

penelitian tergolong tinggi. Kondisi ini 

dapat diinterpretasikan bahwa subjek 

penelitian menilai baik gaya 

kepemimpinan dalam organisasinya. 

Pada kepuasan kerja diketahui bahwa 

dari hasil analisis memiliki rerata 

empirik sebesar 127,82 dan rerata 

hipotetik sebesar 105 yang 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

dari subjek penelitian tergolong tinggi. 

Kondisi ini dapat diinterpretasikan 

bahwa subjek penelitian merasa puas 

dalam bekerja. Hal ini menandakan 

bahwa gaya kepemimpinan yang baik 

dan kuat dapat menunjang kepuasan 

kerja guru.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis 

data pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

dari penelitian ini yaitu : 

1. Ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara gaya 

kepemimpinan demokratis 

dengan kepuasan kerja guru. 

Artinya semakin tinggi gaya 

kepemimpinan demokratis, maka 

semakin tinggi pula kepuasan 

kerja guru. 

2. Tingkat gaya kepemimpinan 

demokratis pada SMK Negeri 1 

Juwiring tergolong tinggi. Hal ini 

ditunjukkan oleh rerata empirik 

sebesar 115,37 dan rerata 

hipotetik sebesar 90. 

3. Tingkat kepuasan kerja pada 

guru SMK Negeri 1 Juwiring 

tergolong tinggi. Hal ini 
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ditunjukkan oleh rerata empirik 

sebesar 127,82 dan rerata 

hipotetik sebesar 105. 

4. Sumbangan Efektif (SE) 

sumbangan efektif variabel gaya 

kepemimpinan demokratis 

dengan kepuasan kerja guru 

sebesar 55%. Hal ini berarti 

masih terdapat 45% ditentukan 

oleh faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kepuasan kerja di 

luar gaya kepemimpinan 

demokratis. 

 

Berdasarkan hasil analisis 

penelitian yang diperoleh dan 

pembahasan yang telah dipaparkan di 

atas, serta dari kesimpulan yang 

diperoleh maka penulis memberikan 

sumbangan saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat, yaitu : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan 

mampu mempertahankan kondisi 

guru yang memiliki kepuasan kerja 

baik. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara kepala sekolah positif leader, 

melaksanakan semua kewajiban dan 

tanggung jawab kerja secara optimal, 

terbuka terhadap kritik dan saran dari 

guru. Diharapkan mengoptimalkan 

aspek-aspek gaya kepemimpinan 

demokratis yang terdiri atas 

memandu dan membimbing guru, 

memberi motivasi agar guru 

bersemangat kerja, menjalin 

silaturahmi yang baik dengan guru, 

memberikan arahan-arahan pada 

guru yang belum jelas mengenai 

pekerjaannya, dan memberikan 

pengawasan yang efisien pada guru 

dengan menegur apabila datang 

terlambat dan sering absen. 

 

 

2.  Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian 

ini, dapat dilihat bahwa kepuasan 

kerja yang diperoleh oleh subjek 

penelitian berada pada tahap yang 

memuaskan, terbukti dengan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi. Kondisi 

ini perlu dipertahankan oleh subjek 

yaitu guru SMK N 1 Juwiring yang 

merasa nyaman dalam bekerja. 

Kepuasan kerja dapat dicapai 

misalnya segera melaksanakan suatu 

kegiatan yang sudah dibimbing oleh 

kepala sekolah dengan 

menumbuhkan rasa senang dan 

bangga, bertanggungjawab atas tugas 

yang telah diberikan, berani 
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mengemukakan pendapat, ide dan 

kritik, mengikuti aturan kerja, guru 

juga harus mampu menjalin 

hubungan yang baik dengan kepala 

sekolah dan rekan kerja, guru selalu 

mengevaluasi pekeerjaan yang telah 

selesai dikerjakan dengan berusaha 

meningkatkan kemampuan 

intelektual, spiritual, dan metodis 

dalam mengajar demi kepentingan 

sekolah. 

3. Bagi Ilmuwan Psikologi 

Bagi peneliti lain yang 

tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang sama diharapkan dapat 

mengungkap lebih dalam dengan 

meningkatkan kualitas hasil 

penelitian. Penulis menyarankan 

untuk lebih memperluas populasi, 

melengkapi dengan teknik 

pengumpulan data yang lain atau 

menyertakan variabel dari faktor-

faktor lain yang mempengaruhi 

kepuasan kerja sehingga penelitian 

ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk pengembangan bagi 

penelitian selanjutnya terutama yang 

berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan demokratis dan 

kepuasan kerja. 
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