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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam 

suatu institusi Pendidikan. Penelitian di 29 negara 

mengungkapkan bahwa guru merupakan penentu paling 

besar terhadap prestasi belajar siswa. Peningkatan 

kualitas dalam pendidikan memerlukan peran guru tidak 

hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai arsiteknya 

(Weingarten, 2012). Menjadi guru sebenarnya haruslah 

menjadi suatu keterpanggilan, bukan suatu 

keterpaksaan apalagi daripada tidak memiliki pekerjaan 

(Mahfudz, 2011).  

Dalam kenyataannya, seperti profesi lainnya, guru 

juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan. 

Walaupun usaha  pemecahan permasalahan yang terjadi 

di kalangan guru belum bisa dipastikan merupakan 

pemecahan masalah pendidikan secara keseluruhan, 

pemecahan masalah guru sudah dipastikan merupakan 

pemecahan sebagian besar masalah pendidikan, 

mengingat guru adalah komponen pendidikan yang 

paling penting (Mahfudz, 2011). Sangat disayangkan 

seringkali permasalahan yang timbul di kalangan guru 

justru disebabkan perilaku guru yang negatif. Salah satu 

perilaku guru yang negatif tersebut adalah tingginya 

keinginan untuk pindah atau keluar dari pekerjaannya 
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(turnover intention) yang dapat berujung pada keputusan 

meninggalkan pekerjaan (turnover).  

Secara umum telah diketahui bahwa tingkat 

turnover di kalangan guru cukup tinggi, yang mana hal 

ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan secara 

serius, karena hal ini mengindikasikan suatu kegagalan 

dalam sistem pendidikan (Harris & Adams, 2004).  

Turnover  di kalangan guru akan mengurangi jumlah 

guru yang tersedia di suatu sekolah dan bahkan sangat 

mungkin mengakibatkan kekurangan guru di suatu 

wilayah. Setidaknya, turnover di kalangan guru 

memberikan pengaruh negatif pada tiga area utama 

yaitu: (a) performa akademis siswa, (b) akuntabilitas 

sekolah dan  (c) beban finansial (Berner, 2000). Pengaruh 

tingkat turnover yang tinggi terhadap finansial lembaga 

juga disampaikan Robbins dan Judge (2008) yang 

menyatakan bahwa turnover sangatlah berbahaya bagi 

kelangsungan lembaga karena akan menimbulkan 

pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

perekrutan, seleksi dan pelatihan kembali. Hal negatif 

yang juga mungkin timbul sebagai dampak turnover guru 

adalah terpengaruhnya kualitas dari pendidikan secara 

umum terutama apabila guru yang meninggalkan 

pekerjaannya  adalah guru yang berkinerja baik, karena 

mereka akan relatif lebih mudah mencari pekerjaan di 

tempat lain (Locke, 1976; Haris & Adam, 2004).  
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Dari studi pustaka, diketahui bahwa penelitian 

mengenai turnover di kalangan guru sudah dilakukan di 

berbagai  negara. Studi di Amerika menemukan bahwa 

antara 25% - 50% guru baru, mengundurkan diri dalam 

kurun waktu 3 tahun pertama masa mengajarnya 

(Fleener, 2001).  Persatuan guru menengah di New 

Zealand juga melaporkan hal yang hampir serupa; 

sekitar 20% guru menengah disana  meninggalkan 

pekerjaan mereka sebagai guru, dalam lima tahun 

pertama masa kerjanya (Post Primary Teacher 

Association, 2005). Sedangkan di Finlandia, 10% - 12% 

guru meninggalkan pekerjaannya di tahun pertama 

mereka bekerja sebagai guru (Webb et all, 2004).  Dari 

beberapa penelitian diatas jelas terlihat bahwa di 

berbagai negara permasalahan akan keluar-masuknya 

guru (turnover guru), dalam dunia pendidikan telah 

menunjukkan angka yang memprihatinkan dan perlu 

mendapat perhatian secara serius. Salah satu bentuk 

keprihatinan tersebut adalah dengan dilakukannya 

penelitian-penelitian tentang penyebab terjadinya 

turnover  di dunia pendidikan. Banyak peneliti yang 

mencatat bahwa faktor utama yang menyebabkan 

terjadinya turnover di kalangan guru adalah minimnya 

dukungan professional, kondisi kerja yang buruk, 

lemahnya kepemimpinan sekolah dan rendahnya gaji 

(Borman & Dowling, 2008). Beberapa penelitian yang lain 
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mengenai turnover dan prediktor penyebab munculnya 

fenomena ini ditulis dalam bahasan berikut.  

Hasil penelitian Shore dan Martin (1989) dan 

Muller dan Price (1990), yang dikutip dari Lum et al. 

(1998), menyimpulkan bahwa kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional keduanya merupakan faktor 

yang berkaitan dengan turnover intention, walaupun 

demikian komitmen organisasi lebih mempunyai 

hubungan yang kuat terhadapnya. Hal ini berarti bahwa 

kepuasan kerja merupakan variabel yang mendahului 

komitmen organisasional. Baakile (2011) dalam  

penelitiannya terhadap guru SMP dan SMA di Botswana 

menemukan bahwa persamaan atau keadilan dalam 

perlakuan, berpengaruh secara positif, sedangkan 

kepuasan gaji dan komitmen pengelola bersama-sama 

menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap turnover 

intention. Kepuasan gaji sebagai salah satu prediktor 

terjadinya turnover pada guru juga terlihat pada hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gardner 

(2010) yang meneliti tentang tingkat turnover pada guru 

musik di Amerika, dimana ditemukan bahwa prediktor 

utama tingginya tingkat turnover di kalangan guru musik 

tersebut adalah gaji dan tunjangan ataupun fasilitas 

tambahan yang didapatkan. Sebelumnya, Mc Kenzie & 

Santiago (2005), dalam penelitiannya di Inggris, 

menemukan bahwa penyebab adanya turnover di 

kalangan guru adalah tingkatan gaji dan kondisi kerja. 
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Smethem (2007) yang juga melakukan penelitian 

terhadap guru-guru baru di sekolah menengah di Inggris 

menemukan dua prediktor turnover intention yaitu 

tingginya komersialisme dalam pendidikan dan beban 

pekerjaan guru yang relatif  berat. Sementara itu, hasil 

penelitian Chawla dan Sondhi (2011) memberi bukti yang 

lebih banyak mengenai faktor-faktor yang 

memperngaruhi turnover intention yang diringkas 

menjadi dua faktor utama, yaitu meliputi faktor 

organisasi dan faktor personal. Faktor organisasi dalam 

penelitiannya meliputi gaji dan peran yang dimiliki dalam 

organisasi, sedangkan yang termasuk dalam faktor 

personal adalah usia, jenis kelamin, status perkawinan 

dan masa kerja. Faktor mengenai peran dalam organisasi 

yang meliputi bagaimana seseorang harus menghadapi 

konflik, menerima uraian kerja yang tidak jelas serta 

mengalami kelebihan beban dalam pekerjaannya ini 

sejalan dengan yang ditemukan Smethem (2007) 

mengenai beban pekerjaan guru yang relatif berat.  

Garcia et al (2009) dalam penelitiannya di Texas 

menemukan bahwa gaji secara konsisten memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap turnover, keadaan 

dimana di suatu sekolah yang gurunya mendapat gaji 

lebih rendah akan memiliki angka turnover lebih tinggi. 

Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh  

Hersusdadikawati (2004). 
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Dari beberapa penelitian diatas, terlihat adanya 

variasi faktor yang menyebabkan turnover intention di 

kalangan guru.  Namun, dari variasi tersebut, faktor 

yang yang secara konsisten sering muncul sebagai 

prediktor adanya turnover intention di kalangan guru 

adalah  mengenai kepuasan gaji, kepuasan kerja dan  

komitmen organisasi seperti yang disebutkan dalam 

penelitian Baakile, McKenzie & Santiago, Muller & Price, 

Chawla & Sondhi, Hersusdadikawati dan Garcia et al. 

Meskipun telah ditemukan variabel prediktor 

turnover yang sering muncul di kalangan guru, 

penelitian mengenai faktor penyebab turnover intention 

yang telah dilakukan sebelumnya kebanyakan dilakukan 

di tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi. 

Penelitian sejenis di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) atau  Early Learning Education belum banyak 

dilakukan. Padahal pada kenyataannya, turnover  juga 

terjadi di kalangan guru PAUD, bahkan pada lembaga 

PAUD yang sudah terlihat mapan sekalipun. Suatu 

contoh, yang terjadi di Salatiga. Fenomena turnover  yang 

terjadi dari tahun ke tahun di salah satu lembaga PAUD 

nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.1 
Jumlah Guru Keluar di PAUD R Periode Tahun Ajaran  

2008/2009 - 2011/2012 
 

 
 
 
Sumber  : Bagian Kepegawaian PAUD R 
Keterangan : J = Jumlah guru keseluruhan   

  T= Turnover (Jumlah  guru yang keluar) 
  

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa PAUD R 

yang berdiri tahun 2008 dan dikenal sebagai PAUD 

nasional yang sudah punya nama di Salatiga telah 

mengalami tingkat turnover  guru yang tinggi yaitu 

sebesar 25% pada tahun ajaran 2008/2009, 37,5 % pada 

tahun ajaran 2009/2010,  53,8 % pada tahun ajaran 

2010/2011 dan 50% pada tahun ajaran 2011/2012. 

Secara garis besar, pada empat tahun terakhir tingkat 

turnover  yang terjadi berkisar antara 25% hingga hampir 

54%. Angka ini menunjukkan kondisi yang 

memprihatinkan apalagi mengingat PAUD tersebut 

merupakan PAUD yang relatif mapan dengan jumlah 

anak didik yang relatif banyak. 

Besarnya tingkat turnover di kalangan guru PAUD 

juga menjadi ironi karena masih terjadi di saat 

Pemerintah Indonesia sedang memberikan perhatian 

yang besar terhadap PAUD. Hal ini dapat dilihat dari 

kesungguhan pemerintah dalam menyediakan anggaran 

bagi Pendidikan Anak Usia Dini terutama bagi 

Tahun Ajaran 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
J T J T J T J T 
8 2 8 2 13 7 14 7 
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kesejahteraan gurunya. Dikatakan, KEMENDIKNAS 

cukup serius menangani anak-anak usia 0-6 tahun, 

sehingga guru PAUD menjadi prioritas untuk 

peningkatakan kualifikasi, dengan harapan pada 100 

tahun Indonesia merdeka, anak usia dini ini siap untuk 

memimpin bangsa (Aditya, 2011).  

Untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul 

akibat tingginya turnover guru PAUD, maka perlu 

diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang 

guru PAUD berkeingan untuk pindah ke tempat kerja 

yang lain atau bahkan meninggalkan profesinya sebagai 

guru. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk 

menganalisis fenomena tentang turnover intention di 

kalangan guru PAUD dengan melihat faktor-faktor 

penyebab terjadinya turnover intention.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Turnover intention pada institusi pendidikan 

merupakan sinyal awal terjadinya turnover guru dalam 

institusi tersebut. Secara khusus penelitian ini 

dilakukan untuk menguji pengaruh faktor kepuasan gaji, 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

turnover intention, sehingga masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor kepuasan gaji memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap komitmen organisasi? 
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2. Apakah kepuasan kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap komitmen organisasi? 

3. Apakah faktor kepuasan gaji memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap turnover intention? 

4. Apakah faktor kepuasan kerja memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap turnover intention? 

5. Apakah faktor komitmen organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap turnover 

intention? 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang dilakukan tentang faktor-

faktor prediktor turnover intention pada guru PAUD di 

Salatiga ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

signifikan faktor kepuasan gaji dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organiasional. 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

signifikan faktor kepuasan gaji, kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi terhadap turnover 

intention di kalangan guru PAUD di Salatiga. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat 

menyajikan informasi mengenai pengaruh 
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kepuasan gaji, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap turnover intention di kalangan 

guru PAUD. 

2. Bagi pengelola PAUD, penelitian ini mempunyai 

implikasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan 

dalam menghadapi dan memahami masalah 

turnover  intention guru yang dapat mempengaruhi 

efektifitas pelayanan PAUD.  


