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Pengaruh Usia, Jenis Kelamin, Dan Conscientiousness Personality
Terhadap Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Guru

(Studi Empiris Pada SMP Negeri 3 Sukoharjo)

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh usia, jenis kelamin, dan

conscientiousness personality terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja (Studi
empiris pada SMP Negeri 3 Sukoharjo).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner
atau daftar pertanyaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik
pengambilan sampel yaitu teknik sensus dengan menggunakan keseluruhan
populasi sebesar 50 guru yang ada di SMP Negeri 3 Sukoharjo. Analisis terhadap
data yang diperoleh berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif
meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis linier berganda,
uji t, uji F, uji koefisien determinadi (R2), serta analisis jalur (path analysis).
Analisis kualitatif berupa interpretasi data yang diperoleh dari hasil pengolahan
data dan penelitian yang sudah dilaksanakan dengan memberi penjelasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia tidak berpengaruh siginifikan
terhadap motivasi kerja, sedangkan jenis kelamin dan conscietiousness
personality berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja.  Ditemukan bahwa
usia dan jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja,
sedangkan conscientiousness personality berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan kerja. Ditemukan juga bahwa motivasi kerja merupakan variabel
pemediasi yang tidak berpengaruh signifikan antara usia dan jenis kelamin
terhadap kepuasan kerja,  tetapi motivasi kerja merupakan variabel pemediasi
yang berpengaruh signifikan  antara variabel conscientiousness personality
terhadap kepuasan kerja.

Kata kunci : Usia, Jenis Kelamin, Conscientiousness Personality, Motivasi Kerja,
Kepuasan Kerja.

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of age, gender, and

conscientiousness personality on work motivation and job satisfaction (Empirical
study at SMP Negeri 3 Sukoharjo).

The data were collected by using questionnaire instrument. In this study the
authors used a sampling technique that is census technique using the total
population of 50 teachers in SMP Negeri 3 Sukoharjo. Analysis of the data
obtained in the form of quantitative and qualitative analysis. Quantitative analysis
includes test of validity and reliability test, classic assumption test, multiple linear
analysis, t test, F test, determinant coefficient test (R2), and path analysis.
Qualitative analysis of the interpretation of data obtained from the data
processing and research that has been implemented by giving an explanation.
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The results of this study indicate that age has no significant effect on work
motivation, while gender and conscietiousness personality have significant effect
on work motivation. It was found that age and gender had no significant effect on
job satisfaction, while conscientiousness personality had significant effect on job
satisfaction. Also found that work motivation is a mediating variable that has no
significant effect between age and gender on job satisfaction, but work motivation
is a mediating variable that has significant influence between conscientiousness
personality variable on job satisfaction.

Keywords: Age, Gender, Conscientiousness Personality, Work Motivation, Job
Satisfaction.

1. PENDAHULUAN

Sudah sejak lama menjadi tujuan para peneliti untuk mengungkap alasan

mengapa seseorang memiliki motivasi kerja yang berbeda dalam melakukan

pekerjaannya, serta bagaimana perbedaan individu berinteraksi dengan faktor

organisasi atau faktor situasional untuk mempengaruhi motivasi dan kepuasan

kerjanya (Furnham, 2002) dalam (Furnham et al., 2009). Menurut Nawari, (1977)

dalam Prawironegoro dan Utari, (2016) motivasi dapat didefinisikan sebagai

suatu dorongan, sebab, atau alasan manusia melakukan tindakan secara sadar. Di

sisi lain, kepuasan kerja didefinisikan sebagai sejauh mana orang puas dengan

pekerjaan mereka (Warr, 2002) dalam (Furnham et al., 2009).

Pengaruh dari conscientiousness personality tercermin dalam temuan

sebelumnya pada literatur kepuasan kerja (misalnya Salgado, 1997;. Judge et al,

1999) dan menunjukkan bahwa conscientiousness personality merupakan

prediktor relatif konsisten kepuasan kerja (Furnham et al., 2002). Selain itu,

pengaruh yang signifikan dari usia didukung oleh literatur sebelumnya, yang

menunjukkan bahwa saat seorang individu semakin tua mereka cenderung lebih

puas dalam pekerjaan mereka, berpotensi karena mereka lebih mampu

menyelaraskan motivasi mereka untuk pilihan pekerjaan mereka (Davies et al.,

1991) dalam (Furnham et al., 2009).

Sebuah studi oleh Furnham et al. (2005) dalam Furnham et al. (2009)

berusaha untuk menemukan hubungan antara kepribadian dan motivasi kerja

untuk sampel di Inggris dan Yunani. Furnham et al. (2009) mengatakan bahwa
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faktor yang paling penting untuk memotivasi kaum wanita daripada rekan kerja

laki-lakinya bukan lagi dari segi kebutuhan yang paling rendah misalnya

kebutuhan keamanan dan fisiologis, namun lebih fokus pada peningkatan

kekuasaan, status, dan pengakuan atau penghargaan terhadap hasil kerja yang

akan berpengaruh pada kepuasan kerja.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini

terdiri dari tiga variabel yaitu Usia, Jenis Kelamin, dan Conscientiousness

Personality sebagai variabel independent, Kepuasan Kerja sebagai variabel

dependent serta Motivasi Kerja sebagai variabel mediasi. Populasi dalam

penelitian ini yakni seluruh Guru di SMP Negeri 3 Sukoharjo. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sensus. Sampel yang diambil

atau digunakan berjumlah 50 responden. Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari jurnal, studi

pustaka, dan data yang diperoleh dari pihak SMP N 3 Sukoharjo yang berisi

tentang gambaran umum sekolah. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji

Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda, dan Analisis Jalur (Path Analysis).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah diujikan maka mendapatkan hasil sebagai

berikut:

a. Hasil analisis uji t untuk pengaruh usia terhadap motivasi kerja diperoleh

nilai t hitung sebesar 0,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,852 > 0,05

yang berarti Ho diterima, jadi variabel usia memiliki pengaruh positif

tidak siginifikan terhadap motivasi kerja.

b. Hasil analisis uji t untuk pengaruh jenis kelamin terhadap motivasi kerja

diperoleh nilai t hitung sebesar 2,227 dan nilai signifikansi sebesar 0,031

< 0,05 yang berarti Ho ditolak, jadi variabel jenis kelamin berpengaruh

positif siginifikan terhadap motivasi kerja.
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c. Hasil analisis uji t untuk pengaruh conscientiousness personality terhadap

motivasi kerja diperoleh nilai t hitung sebesar 2,098 dan nilai signifikansi

sebesar 0,041 < 0,05 yang berarti Ho ditolak, jadi variabel

conscientiousness personality berpengaruh positif siginifikan terhadap

motivasi kerja.

d. Hasil analisis uji t untuk pengaruh usia terhadap motivasi kerja diperoleh

nilai t hitung sebesar 0,487 dan nilai signifikansi sebesar 0,629 > 0,05

yang berarti Ho diterima, jadi variabel usia memiliki pengaruh positif

tidak siginifikan terhadap kepuasan kerja.

e. Hasil analisis uji t untuk pengaruh jenis kelamin terhadap kepuasan kerja

diperoleh nilai t hitung sebesar 0,106 dan nilai signifikansi sebesar 0,916

> 0,05 yang berarti Ho diterima, jadi variabel jenis kelamin memiliki

pengaruh positif tidak siginifikan terhadap kepuasan kerja.

f. Hasil analisis uji t untuk pengaruh conscientiousness personality

terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai t hitung sebesar 2,248 dan nilai

signifikansi sebesar 0,029 < 0,05 yang berarti Ho ditolak, jadi variabel

conscientiousness personality berpengaruh positif siginifikan terhadap

kepuasan kerja.

g. Hasil analisis uji t untuk pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan

kerja diperoleh nilai t hitung sebesar 2,993 dan nilai signifikansi sebesar

0,004 < 0,05 yang berarti Ho ditolak, jadi variabel motivasi kerja

berpengaruh positif siginifikan terhadap kepuasan kerja.

h. Hasil analisis uji F persamaan 1 diperoleh F hitung sebesar 2,900 dan

nilai signifikansi 0,045 < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya bahwa

variabel usia, jenis kelamin, dan conscientiousness personality secara

bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kerja.

i. Hasil analisis uji statistik F persamaan 2 diperoleh F hitung sebesar 5,182

dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya bahwa

variabel usia, jenis kelamin, conscientiousness personality, dan motivasi

kerja secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap

kepuasan kerja.
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j. Hasil analisis uji R2 diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square)

sebesar 0,159. Hal ini berarti bahwa 15,9% variasi variabel motivasi

kerja dapat dijelaskan oleh usia, jenis kelamin, dan conscientiousness

personality sedangkan sisanya sebesar 84,1% dapat dijelaskan oleh

variabel lain di luar model.

k. Hasil analisis uji R2 diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square)

sebesar 0,315. Hal ini berarti bahwa 31,5% variasi variabel kepuasan

kerja dapat dijelaskan oleh usia, jenis kelamin, conscientiousness

personality, dan motivasi kerja sedangkan sisanya sebesar 68,5% dapat

dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

l. Hasil analisis jalur nilai t hitung tidak langsung menunjukkan bahwa nilai

t hitung 0,17743 < t tabel 2,009 maka dapat disimpulkan bahwa Motivasi

merupakan mediasi yang memiliki pengaruh positif tidak signifikan

antara variabel Usia terhadap Kepuasan Kerja.

m. Hasil analisis jalur nilai t hitung tidak langsung menunjukkan bahwa nilai

t hitung 1,7281 < t tabel 2,009 maka dapat disimpulkan bahwa Motivasi

merupakan mediasi yang memiliki pengaruh positif tidak signifikan

antara variabel Jenis Kelamin terhadap Kepuasan Kerja.

n. Hasil analisis jalur nilai t hitung tidak langsung menunjukkan bahwa nilai

t hitung 2,5077 > t tabel 2,009 maka dapat disimpulkan bahwa Motivasi

merupakan mediasi yang berpengaruh positif signifikan antara variabel

Concientiousness Personality terhadap Kepuasan Kerja.

o. Hasil uji instrumen pada uji validitas menunjukkan keseluruhan item

pertanyaan dikatakan valid karena indikator-indikator pada setiap

variabel mengelompok secara sempurna, sehingga untuk selanjutnya data

dapat diolah dan dianalisis. Pada uji reliabilitas, seluruh variabel juga

diyatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha > 0,05.

Uji hipotesis dalam uji t dapat ditarik kesimpulan bahwa usia memiliki

pengaruh positif tidak siginifikan terhadap motivasi kerja, sedangkan jenis

kelamin dan conscietiousness personality berpengaruh positif signifikan terhadap

motivasi kerja. Ditemukan bahwa usia dan jenis kelamin memiliki pengaruh
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positif tidak signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan conscientiousness

personality berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Ditemukan

juga bahwa motivasi kerja merupakan variabel pemediasi yang memiliki pengaruh

positif tidak signifikan antara usia dan jenis kelamin terhadap kepuasan kerja,

tetapi motivasi kerja merupakan variabel pemediasi yang berpengaruh positif

signifikan antara variabel conscientiousness personality terhadap kepuasan kerja.

Lebih lanjut, untuk penjelasan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Hipotesis 1: Usia memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja.

Hasil perhitungan analisis data dapat disimpulkan bahwa usia memiliki

pengaruh positif tidak signifikan terhadap motivasi kerja dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,852 memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal

tersebut menunjukkan bahwa berapapun usia guru di SMP Negeri 3

Sukoharjo baik guru yang berusia lebih tua maupun guru yang berusia

lebih muda tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat motivasi kerjanya,

sehingga tingkat motivasi kerja tersebut dapat disebabkan oleh faktor lain

selain usia. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian yang

dilakukan oleh Furnham et al. (2002) dalam yang mengatakan bahwa

usia belum terbukti konsisten dalam mempengaruhi motivasi kerja.

2. Hipotesis 2: Jenis kelamin memiliki pengaruh signifikan terhadap

motivasi kerja.

Hasil perhitungan analisis data dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin

berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kerja dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,031 memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Hal ini

menunjukkan bahwa jenis kelamin yang berbeda antara guru laki-laki

dan perempuan di SMP Negeri 3 Sukoharjo dapat membentuk sikap,

pemikiran, atau emosi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya,

yang akhirnya akan menghasilkan motivasi kerja yang berbeda pula

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penelitian

tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Muldoon (1995) yang
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menjelaskan bahwa gender memainkan peran penting dalam motivasi

kerja.

3. Hipotesis 3: Conscientiousness personality memiliki pengaruh signifikan

terhadap motivasi kerja.

Hasil perhitungan analisis data dapat disimpulkan bahwa

conscientiousness personality berpengaruh positif signifikan terhadap

motivasi kerja dengan tingkat signifikansi sebesar 0,041 memiliki nilai

lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap guru yang ada di

SMP Negeri 3 Sukoharjo memiliki kepribadian yang tekun, teliti,

terorganisir dan memiliki kemauan keras dalam bekerja sehingga dapat

menghasilkan motivasi kerja yang baik. Hasil penelitian tersebut sejalan

dengan meta-analisis yang dilakukan oleh Judge dan Illies (2002) dalam

Furnham et al. (2009), menunjukkan bahwa conscientiousness dan

neurotisisme adalah yang  terkuat dan paling konsisten dari motivasi

kerja di tiga teori (teori penetapan tujuan, teori harapan, dan self-efficacy

motivasi). Judge et al., (2002) dalam Eswaran et al., (2011) juga

mengatakan bahwa individu yang memiliki conscientiousness personality

menunjukkan bahwa tingkat motivasi dan kepuasan kerjanya lebih tinggi.

4. Hipotesis 4: Usia memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.

Hasil perhitungan analisis data dapat disimpulkan bahwa usia memiliki

pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,629 memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal

tersebut menunjukkan bahwa berapapun usia guru di SMP Negeri 3

Sukoharjo baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, tidak

berpengaruh dengan bagaimana tingkat kepuasan kerja yang dirasakan,

sehingga tingkat kepuasan kerja tersebut dapat disebabkan oleh faktor

lain selain faktor usia. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian

White & Spector (1987) dalam Chileshe dan Haupt (2007) yang

mengatakan bahwa tidak menemukan hubungan yang signifikan antara

usia dan kepuasan kerja.
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5. Hipotesis 5: Jenis kelamin memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepuasan kerja.

Hasil perhitungan analisis data dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,916 memiliki nilai lebih besar dari 0,05.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam sebuah organisasi

didalamnya terdiri dari berbagai macam individu yang berasal dari

berbagai status salah satunya berupa jenis kelamin. Jenis kelamin yang

berbeda tidak selalu memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap

tingkat kepuasan kerja yang dirasakan setiap individu, sehingga tingkat

kepuasan kerja tersebut dapat disebabkan oleh faktor lain selain jenis

kelamin. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Eskildsen

dkk., (2004) dalam Kamdron (2015) melaporkan bahwa pria cenderung

kurang puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan dengan wanita, dan

berpendidikan tinggi cenderung kurang puas dengan pekerjaan mereka

bila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi.

6. Hipotesis 6: Conscientiousness personality memiliki pengaruh signifikan

terhadap kepuasan kerja.

Hasil perhitungan analisis data dapat disimpulkan bahwa

conscientiousness personality berpengaruh positif signifikan terhadap

kepuasan kerja dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029 memiliki nilai

lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa guru yang memiliki

kepribadian yang teliti, tekun, terorganisir, dan memiliki kemauan keras

dalam bekerja dapat menghasilkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi

atas apa yang telah dikerjakan. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian

sebelumnya yang dikemukakan oleh Furnham et al. (2009) dan Judge et

al. (2002) bahwa conscientiousness personality memiliki hubungan yang

signifikan dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian tersebut sejalan

dengan studi meta analisis Judge et al., (2002), conscientiousness adalah

yang prediktor terbesar kedua dari kepuasan kerja setelah ekstraversi.

Beberapa penelitian lain juga menemukan conscientiousness sebagai
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prediktor kuat kepuasan kerja (Barrick and Mount, 1991; Furnham et al.,

2009). Individu yang memiliki conscientiousness personality yang tinggi

adalah individu yang sangat tekun, dapat diandalkan, teliti, terorganisir

dan terencana (Goldberg, 1990).

7. Hipotesis 7: Motivasi merupakan variabel pemediasi yang memiliki

pengaruh signifikan pada hubungan antara usia terhadap kepuasan kerja.

Dari hasil t hitung tidak langsung dapat disimpulkan bahwa motivasi

merupakan mediasi yang memiliki pengaruh positif tidak signifikan

antara variabel usia terhadap kepuasan kerja dengan nilai thitung 0,17743 <

ttabel 2,009. Hasil tersebut menunjukkan bahwa berapapun usia guru tidak

berpengaruh terhadap tingkat tinggi rendahnya kepuasan kerja dan tidak

berdampak pula pada tingkat motivasi kerjanya, yang berarti bahwa

terdapat faktor lain selain motivasi kerja yang dapat memediasi hubungan

usia terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan

penelitian yang dilakukan (Davies et al., 1991) dalam (Furnham et al.,

2009) yang mengatakan bahwa saat seorang individu semakin tua

cenderung akan lebih puas dengan pekerjaan mereka, karena mereka

lebih mampu menyelaraskan motivasi untuk pilihan pekerjaan yang

dianggap sesuai dengan mereka.

8. Hipotesis 8: Motivasi merupakan variabel pemediasi yang memiliki

pengaruh signifikan pada hubungan antara jenis kelamin terhadap

kepuasan kerja.

Dari hasil t hitung tidak langsung dapat disimpulkan bahwa motivasi

merupakan mediasi yang tidak berpengaruh signifikan antara variabel

jenis kelamin terhadap kepuasan kerja dengan nilai thitung 1,7281 < ttabel

2,009. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin yang berbeda

antara laki-laki dan perempuan tidak berpengaruh pada tingkat kepuasan

kerja guru dan tidak berpengaruh juga pada tingkat motivasi kerja dari

masing-masing individu, yang berarti bahwa terdapat faktor lain selain

motivasi kerja yang dapat memediasi hubungan antara jenis kelamin

dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
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penelitian yang dilakukan oleh Furnham et al., (2009) yang mengatakan

bahwa faktor yang paling penting untuk memotivasi kaum wanita dari

pada rekan kerja laki-lakinya bukan lagi dari segi kebutuhan yang paling

rendah misalnya kebutuhan keamanan dan fisiologis, namun lebih fokus

pada peningkatan kekuasaan, status, dan pengakuan atau penghargaan

terhadap hasil kerja yang akan berpengaruh pada kepuasan kerja.

9. Hipotesis 9: Motivasi merupakan variable pemediasi yang memiliki

pengaruh signifikan pada hubungan antara conscientiousness personality

terhadap kepuasan kerja.

Dari hasil t hitung tidak langsung dapat disimpulkan bahwa motivasi

merupakan mediasi yang berpengaruh positif signifikan antara variabel

concientiousness personality terhadap kepuasan kerja dengan nilai thitung

2,5077 > ttabel 2,009. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya

guru yang memiliki kepribadian yang tekun, teliti, dan terorganisir

memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi karena para guru tersebut

memiliki tingkat motivasi kerja yang tinggi pula, yang berarti bahwa

motivasi kerja merupakan variabel yang dapat memediasi hubungan

antara concientiousness personality terhadap kepuasan kerja. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Judge et al., (2002) dalam

Eswaran et al., (2011) yang mengatakan bahwa individu yang memiliki

conscientiousness personality menunjukkan bahwa tingkat motivasi dan

kepuasan kerjanya lebih tinggi.

10. Hipotesis 10: Motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepuasan kerja.

Hasil perhitungan analisis data dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,004 memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Hakikat

kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu

pekerjaan yang dilakukannya. Perasaan senang dan tidak senang tersebut

dapat disebabkan oleh banyak faktor salah satunya motivasi kerja yang

dapat membentuk harapan kerja individu untuk dapat memenuhi
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keinginan dan kebutuhannya, yang apabila sudah terpenuhi maka dapat

menghasilkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Hasil penelitian

tersebut sejalan dengan penelitian Nurjaman (2015) yang mengatakan

bahwa motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan

kerja. Menurut Mardiono dan Supriyatin (2014) dengan motivasi yang

dimiliki oleh para pegawai, ia akan bekerja dengan seoptimal mungkin

untuk mencapai kepuasan dalam melaksanakan pekerjaannnya, dan tidak

semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya saja.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

Usia memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap motivasi kerja, yang

berarti bahwa berapapun usia guru di SMP Negeri 3 Sukoharjo tidak

berpengaruh dengan motivasi kerjanya. Jenis kelamin memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap motivasi kerja, yang berarti bahwa guru dengan

jenis kelamin laki-laki atau perempuan memiliki motivasi kerja yang berbeda-

beda. Conscientiousness personality memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap motivasi kerja, yang berarti bahwa guru yang ada di SMP Negeri 3

Sukoharjo memiliki kepribadian yang tekun, teliti, terarah dan terorganisir,

dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik sehingga

berdampak pada motivasi kerjanya yang tinggi.

Usia memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan kerja,

yang berarti bahwa berapapun usia guru tidak berpengaruh dengan bagaimana

tingkat kepuasan kerja yang dirasakan. Jenis kelamin memiliki pengaruh

positif tidak signifikan terhadap kepuasan kerja, yang berarti bahwa pada

dasarnya dalam sebuah organisasi didalamnya terdiri dari berbagai macam

individu yang berasal dari berbagai status salah satunya berupa jenis kelamin.

Jenis kelamin yang berbeda tidak selalu memiliki pengaruh terhadap tingkat

kepuasan kerja yang dirasakan setiap individu, sehingga tingkat kepuasan



12

kerja tersebut dapat disebabkan oleh faktor lain selain jenis kelamin.

Conscientiousness personality memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

kepuasan  kerja, yang berarti bahwa guru yang memiliki kepribadian yang

teliti, tekun, disiplin, dan memiliki kemauan keras dalam bekerja dapat

menghasilkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi atas apa yang diraih.

Motivasi merupakan mediasi yang memiliki pengaruh positif tidak signifikan

antara variabel usia terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa

usia guru tidak berpengaruh terhadap tingkat tinggi atau rendahnya motivasi

kerja yang tidak berdampak pula pada tingkat kepuasan kerjanya. Motivasi

merupakan mediasi yang memiliki pengaruh positif tidak signifikan antara

variabel jenis kelamin terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa

jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dan perempuan belum tentu akan

menghasilkan motivasi kerja dan kepuasan kerja yang berbeda pula dari

masing-masing individu tergantung dari faktor lain yang dapat

mempengaruhi. Motivasi merupakan mediasi yang memiliki pengaruh positif

signifikan antara variabel concientiousness personality terhadap Kepuasan

Kerja. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya guru yang memiliki

kepribadian yang tekun, teliti, disiplin, dan taat pada peraturan sekolah yang

ada memiliki motivasi kerja yang tinggi yang dapat menghasilkan kepuasan

kerja yang tinggi pula. Motivasi kerja memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap kepuasan  kerja yang berarti bahwa seorang guru yang memiliki

motivasi kerja tinggi akan menghasilkan kepuasan kerja yang tinggi pula

terhadap apa yang telah direncanakan dengan baik dan diraih dengan

maksimal.

4.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas maka saran-saran yang dapat

diberikan diantaranya:

4.2.1 Bagi penelitian selanjutnya:

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini

dengan mencari faktor lain yang dapat mempengaruhi  kepuasan kerja

selain dari faktor usia, jenis kelamin, dan conscientiousness
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personality misalnya dengan menambahkan atau mengganti variabel-

variabel tersebut. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya

menggunakan kuesioner dalam pengambilan data tetapi juga dengan

wawancara sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan bersifat

subjektif.

4.2.2 Bagi SMP Negeri 3 Sukoharjo:

Melalui penelitian ini dari variabel conscientiousness personality yang

memiliki skor paling rendah adalah dalam aspek pekerja yang handal,

jadi ada beberapa guru yang merasa bahwa dia bukan seorang pekerja

yang handal, hal tersebut dapat lebih ditingkatkan misalnya dengan

adanya pelatihan kerja. Pada variabel motivasi kerja yang memiliki skor

paling rendah adalah dalam aspek promosi, jadi ada beberapa guru yang

menginginkan di promosikan tetapi belum mendapatkan peluang. Pada

variabel kepuasan kerja yang memiliki skor paling rendah adalah dalam

aspek waktu kerja, jadi ada beberapa guru yang menginginkan waktu

kerja yang fleksibel yang dapat menyeimbangkan antara kehidupan

pribadi dengan pekerjaan, hal-hal tersebut diatas dapat dijadikan evaluasi

agar dapat lebih meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja para guru di

SMP Negeri 3 Sukoharjo.
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Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat serta
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