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BAB 4 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Responden 

Demi memberikan deskripsi mengenai responden 

yang menjadi obyek penelitian, penulis membuat 

karakteristik responden dimana dalam penelitian ini 

dibagi berdasarkan usia, jenis kelamin, pengalaman 

kerja, masa kerja, status perkawinan dan latar belakang 

pendidikan. Adapun data profil responden tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden 

 
Karakteristik Kategori Jumlah % 

Usia 

20-30 tahun 60 40,0 
31-40 tahun 45 30,0 
41-50 tahun 32 21,3 
51-60 tahun 13 8,70 

Jenis kelamin Laki-laki 7 4,70 
Perempuan 143 95,3 

Pengalaman 
kerja 

≤ 5 tahun 120 80,0 
6-10 tahun 15 10,0 
> 10 tahun 15 10,0 

Masa kerja 
pada lembaga 

≤ 5 tahun 115 76,7 
6-10 tahun 18 12,0 
> 10 tahun 17 11,3 

Status 
perkawinan 

Menikah 118 78,7 
Tidak/ belum menikah 32 21,3 

Pendidikan 
terakhir 

≤ SMU/SMK/ Sederajad 10 6,70 
SMU/SMK/ Sederajad 50 33,3 
Sarjana Muda/D-I/ D-II/ D-III 24 16,0 
Sarjan/ S-1 65 43,3 
Pasca Sarjana/ S-2 1 0,70 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 

responden dalam penelitian ini didominasi oleh wanita 

yaitu sebanyak 95,3%. Untuk persentase usia, yang 

terbanyak yaitu sebesar 40% adalah pada rentang 20-30 

tahun. Sebesar 80% responden belum memiliki 

pengalaman kerja dan 76,7% responden memiliki masa 

kerja pada lembaga dimana mereka bekerja saat ini, 

kurang dari lima tahun. Sebagian besar responden, yaitu 

78,7% sudah menikah. Selanjutnya, dari 150 responden, 

jumlah responden yang berlatar belakang pendidikan 

terbanyak adalah s1 (43,3%) dan yang paling sedikit 

yaitu S2, hanya satu orang (0,7%).  

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini disajikan secara utuh deskripsi 

data yang dapat memberikan gambaran mengenai 

jawaban responden tentang variabel eksogen dan 

endogen yang digunakan dalam penelitian ini.   

Analisis ini dilakukan dengan menghitung nilai 

rata-rata skor untuk menggambarkan persepsi 

responden atas item-item pertanyaan yang diajukan. 

Variabel eksogen yang diteliti yaitu kepuasan gaji dan 

kepuasan kerja, sedangkan variabel endogen terdiri dari 

komitmen organisasi dan turnover intention. 
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4.2.1 Deskripsi Variabel Kepuasan Gaji 
Tabel 4.2  

Statistik Deskriptif Kepuasan Gaji 
 

Variabel 
 

Indikator Frekuensi Jawaban 
Responden 

Total 
Skor 

Rata-
rata 

1 2 3 4 5 
Kepuasan 

Gaji 
Saya puas 
dengan gaji 
yang saya 
terima untuk 
tanggung jawab 
pekerjaan saya 
saat ini. 

22 42 24 59 3 429 2,86 

Saya puas 
dengan 
tunjangan yang 
diberikan 
lembaga 
terhadap saya. 

13 53 27 54 3 431 2,87 

Kenaikan gaji 
jarang pada 
terjadi pada 
lembaga ini, 
sementara 
beban kerja 
relatif 
bertambah. 

7 35 29 67 12 492 3.28 

Saya  puas  
karena dasar  
(patokan)  yang  
digunakan  
untuk  
struktur 
penggajian di  
lembaga tempat 
saya bekerja 
jelas dan adil. 

12 30 40 61 7 471 3.14 

Rata-rata skor kepuasan gaji 3,04 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
Keterangan : 1,0 - 1,7 sangat tidak puas 
    1,8 - 2,5 tidak puas 
    2,6 - 3,3 cukup puas 
    3,4 - 4,1 puas 
    4,2 - 5,0 sangat puas 
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Tabel 4.2 menunjukkan  bahwa rata-rata skor 

kepuasan responden adalah sebesar 3,04. Hal ini dapat 

diartikan  bahwa responden merasa cukup puas dengan 

gaji yang mereka terima dari lembaga.  

 Namun, dalam pengukuran kepuasan gaji, 

indikator yang menunjukkan nilai rata-rata yang 

tertinggi, yaitu pada angka 3, 28, adalah indikator yang 

mewakili pendapat mereka tentang kenaikan gaji yang 

jarang terjadi pada lembaga mereka padahal beban kerja 

mereka cenderung bertambah. Hal ini sebenarnya 

menunjukkan bahwa responden memiliki harapan lebih 

dari lembaga demi mencapai kepuasan gaji. 

 

4.2.2 Deskripsi Variabel Kepuasan Kerja 
 Tabel 4.3  

Statistik Deskriptif Kepuasan Kerja 
 

Variabel 
 

Indikator Frekuensi Jawaban 
Responden 

Total 
Skor 

Rata-
rata 

1 2 3 4 5 
Kepuasan 

Kerja 
Saya puas 
dengan pekerjaan 
ini, karena sejak 
awal cita-cita 
saya memang 
menjadi pendidik 
PAUD. 

5 19 41 71 15 525 3,47 
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Saya puas 
dengan apa yang 
sudah saya 
kerjakan sampai 
saat ini sesuai 
dengan 
kedudukan saya 
(sebagai kepala 
sekolah/ 
pendidik inti/ 
pendidik 
pendamping). 

3 18 33 84 12 534 3,56 

Saya puas 
karena tugas-
tugas yang 
dibebankan 
kepada saya 
sesuai dengan 
kemampuan 
saya. 

0 10 28 97 15 567 3,78 

Saya  merasa  
puas  dengan 
pekerjaan ini 
karena tanggung 
jawab yang saya 
pikul sesuai 
dengan 
kedudukan yang 
saya miliki. 

0 15 34 91 10 546 3,64 

Saya puas 
dengan pekerjaan 
ini karena saya 
selalu mendapat 
kesempatan 
untuk belajar hal-
hal   baru. 

1 3 15 88 43 619 4,13 

Rata-rata skor kepuasan kerja 3,41 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
Keterangan : 1,0 - 1,7 sangat tidak puas 
    1,8 - 2,5 tidak puas 
    2,6 - 3,3 cukup puas 
    3,4 - 4,1 puas 
    4,2 - 5,0 sangat puas 
 

 Rata-rata skor kepuasan kerja yang dilihat dari 

tabel 4.3 yaitu 3,41 menunjukkan bahwa secara umum 
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responden merasa puas dengan pekerjaan mereka. Nilai 

yang paling tinggi yaitu pada skor 4,18 terdapat pada 

indikator tentang kesempatan untuk belajar hal-hal 

baru. Disini, sebagian besar responden menyatakan 

setuju bahwa mereka puas terhadap pekerjaan mereka 

karena pekerjaan tersebut memberikan kesempatan 

pada mereka untuk belajar hal-hal baru. 

 

4.2.3 Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi 

Tabel 4.4  
Statistik Deskriptif Komitmen Organisasi 

 
Variabel 

 
Indikator Frekuensi Jawaban 

Responden 
Total 
Skor 

Rata-
rata 

1 2 3 4 5   
Komitmen 
Organisasi 

Lembaga ini 
memiliki arti 
yang sangat 
besar bagi 
saya. 

2 4 16 96 32 602 4,01 

Saya selalu 
merasa 
masalah yang 
ada dalam 
lembaga adalah 
masalah saya 
juga. 

5 13 23 90 20 560 3,70 

Saya khawatir 
terhadap 
pengembangan 
karir saya jika 
saya keluar 
dari lembaga 
ini. 

13 45 43 44 5 433 2,89 
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Saya sampai 
saat ini tetap 
bekerja di 
lembaga ini 
semata-mata 
demi masa 
depan saya. 

11 37 47 53 3 453 3,00 

Saya selalu 
berfikir bahwa 
saat 
memutuskan 
bergabung 
dengan suatu 
lembaga 
haruslah 
jangka panjang. 

4 11 39 84 13 544 3,60 

Saya merasa 
berkewajiban 
untuk 
membantu 
menyelesaikan 
segala 
permasalahan 
yang ada di 
lembaga ini. 

2 11 20 88 29 581 3,87 

Rata-rata skor komitmen organisasi 3,51 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
Keterangan : 1,0 - 1,7 sangat rendah 
    1,8 - 2,5 rendah 
    2,6 - 3,3 cukup  
    3,4 - 4,1 tinggi 
    4,2 - 5,0 sangat tinggi 
 

 Dari tabel 4.4 terlihat bahwa rata-rata skor 

komitmen organisasi adalah 3,51. Hal ini menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi responden secara umum 

tinggi. Skor tertinggi yaitu pada angka 4,01 terdapat 

pada indikator yang pertama yaitu komitmen afektif yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa 

setuju bahwa lembaga dimana saat ini mereka berada 

memiliki arti yang besar bagi mereka. Sedangkan skor 
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terendah yaitu 2,89 merujuk pada komitmen kontinuan 

atau keberlanjutan, yang mana sebagian besar 

responden merasa tidak setuju apabila dikatakan bahwa 

responden merasa khawatir akan pengembangan karir 

mereka apabila mereka keluar dari lembaga saat ini. 

Dengan kata lain komitmen kontinuan atau 

keberlanjutan sebagian besar responden ada pada taraf 

cukup.  

 
4.2.4 Deskripsi Variabel Turnover Intention 

Tabel 4.5  
Statistik Deskriptif Turnover Intention 

 
Variabel 

 
Indikator Frekuensi Jawaban 

Responden 
Total 
Skor 

Rata-
rata 

1 2 3 4 5 
Turnover 
Intention 

Saya sering 
berfikir untuk 
keluar dari 
lembaga ini. 

37 55 35 16 7 351 2,34 

Saya selama ini 
secara aktif 
mencari peluang 
pekerjaan yang 
lain. 

29 60 28 28 5 370 2,47 

Saya ingin 
meninggalkan 
lembaga ini 
apabila ada 
tawaran yang 
lebih menarik 
dari tempat lain. 

26 61 26 28 9 383 2,55 

Saya berniat 
untuk mencari 
pekerjaan yang 
lebih menjanjikan 
bagi diri saya. 

25 51 34 34 6 395 2,63 
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Saya 
berkeinginan, 
pekerjaan saat ini 
hanya sebagai 
batu loncatan 
untuk 
pengembangan 
karir saya di 
tempat lain. 

35 60 28 21 6 353 2,35 

Rata-rata skor turnover intention 2,47 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
Keterangan : 1,0 - 1,7 sangat rendah 
    1,8 - 2,5 rendah 
    2,6 - 3,3 cukup  
    3,4 - 4,1 tinggi 
    4,2 - 5,0 sangat tinggi 
 

 Turnover intention berdasarkan data yang diterima 

dalam penelitian ini menunjukkan skor rata-rata 2,47 

(Tabel 4.5). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum 

turnover intention dari responden adalah rendah. Skor 

tertinggi hanya terdapat pada angka 2,65 dimana 

sebagian besar responden menyatakan bahwa nilai yang 

mewakili niat responden untuk mencari pekerjaan yang 

lebih menjanjikan bagi diri mereka adalah cukup. 

 

4.3 Uji Asumsi Structural Equation Modeling 

Pada penelitian ini, uji asumsi Structural Equation 

Modeling meliputi uji normalitas data dan uji outliers. Uji 

normalitas data dipersyaratkan dalam penelitian SEM, 

terutama bila estimasi menggunakan Maximum 

Likelihood Estimation Technique seperti dalam penelitian 

ini (Ferdinand, 2002). Sedangkan uji outliers merupakan 

observasi atau data dengan karakteristik unik dan 
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terlihat sangat jauh berbeda dengan observasi-observasi 

lainnya yang muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik 

untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi 

(Hair et al, 1995) 

 

4.3.1 Uji Normalitas Data 

 Evaluasi normalitas dilakukan dengan 

menggunakan kriteria critical ratio skewness value 

sebesar ±2,58 pada tingkat signifikasi 0,01. Hasil 

pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.6 

dibawah ini. 

Tabel 4.6 
Assesment of Normality 

Variable min Max Skew c.r. Kurtosis c.r. 
x20 .000 .699 -.190 -.948 -.933 -2.333 
x19 1.000 5.000 .218 1.088 -.924 -2.309 
x18 1.000 5.000 .485 2.423 -.717 -1.792 
x17 1.000 5.000 .446 2.229 -.719 -1.798 
x16 .000 .699 -.321 -1.603 -.819 -2.047 
x10 1.000 25.000 -.187 -.936 .450 1.125 
x11 1.000 25.000 -.292 -1.461 .041 .102 
x12 1.000 5.000 -.065 -.326 -.867 -2.167 
x13 1.000 5.000 -.333 -1.666 -.790 -1.976 
x14 1.000 25.000 -.087 -.433 .027 .067 
x15 1.000 25.000 -.222 -1.108 -.080 -.201 
x5 1.000 25.000 .075 .376 -.409 -1.024 
x6 1.000 25.000 -.139 -.695 -.186 -.464 
x7 4.000 25.000 -.099 -.495 .415 1.038 
x8 4.000 25.000 -.151 -.753 .087 .218 
x9 1.000 25.000 -.153 -.763 -.142 -.355 
x4 1.000 5.000 -.456 -2.282 -.662 -1.655 
x3 1.000 5.000 .405 2.027 -.795 -1.986 
x2 1.000 5.000 -.082 -.409 -1.209 -3.023 
x1 1.000 5.000 -.226 -1.129 -1.284 -3.209 
Multivariate      71.156 14.689 
Sumber: Assessment of normality, data primer yang diolah 2013 



53 
 

 Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa nilai critical 

ratio (CR) positif terbesar adalah 2.423 dan (CR) negatif 

terbesar adalah -2.282, jadi dapat dikatakan bahwa data 

dalam penelitian ini sudah berdistribusi secara normal 

karena tidak melebihi area skewness value ±2.58. 

 
 
4.3.2 Uji Outliers 
 

Hasil yang diperoleh dari penghitungan komputasi, 

dalam penelitian ini jarak Mahalanobis (Mahalanobis 

Distance) X2 (20,0,001) = 45,31. Semua observasi yang 

mempunyai Mahalanobis Distance yang lebih besar dari 

45,31 dapat dikategorikan sebagai multivariate outliers. 

Dalam penelitian ini ditemukan tiga responden yang 

menjadi outliers, yaitu no 7, 85 dan 135 sebagaimana 

dapat dilihat dalam tabel 4.7 dibawah ini sehingga ketiga 

responden tersebut dieliminasi dari data untuk 

pengujian model SEM. Sementara tabel Jarak 

Mahalanobis lengkap dapat dilihat pada lampiran 1. 

 
Tabel 4.7 

Jarak Mahalanobis yang Menunjukkan Outliers 
 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
7 50.311 .000 .030 
85 46.874 .001 .004 
135 46.474 .001 .000 

Sumber: Observations farthest from centroid (Mahalanobis Distance) 
Data Primer yang diolah, 2013 
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4.4 Pengujian dan Analisis Data 

Ferdinand (2002) menyatakan bahwa untuk 

mengestimasi parameter  model struktural dilakukan 

dengan dua  langkah yaitu (1) Model pengukuran atau 

Measurement Model yang bertujuan untuk 

mengkonfirmasi dimensi-dimensi yang dikembangkan 

pada sebuah faktor. Termasuk di dalamnya Model Revisi 

atau Revised Model, yaitu merupakan revisi terhadap 

analisis faktor konfirmatory atas model pengukuran 

dengan mengeluarkan variabel-variabel yang tidak 

signifikan dari model yang dikonfirmasi. (2) Model 

struktural penuh atau Full Structural Model  yang mana 

untuk mengukur hubungan yang membentuk atau 

menjelaskan kausalitas antar faktor.  

 

4.4.1 Analisis Faktor Konfirmatori 

 Masih menurut  Ferdinand (2002), teknik analisis 

faktor konfirmatori adalah untuk mengestimasi 

measurement model dan menguji unidimensionalitas dari 

konstruk-konstruk eksogen dan konstruk-konstruk 

endogen. Selanjutnya disebut sebagai teknik analisis 

faktor konfirmatori sebab pada tahap ini model akan 

mengkonfirmasi apakah variabel yang diamati dapat 

mencerminkan faktor yang dianalisis. 
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a. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Sesuai dengan pendapat Hair et al. (2006) variabel 

atau konstruk eksogen adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel lain tanpa pernah dipengaruhi 

oleh variabel lain dalam satu rangkaian hubungan 

kausalitas antar variabel. Sementara itu, menurut  

Ferdinand (2002), konstruk eksogen dikenal sebagai 

“source variables” atau “independent variables” yang 

tidak diprediksi oleh variabel lain dalam satu model. 

Dalam model atau penelitian ini yang menjadi konstruk 

eksogen adalah Kepuasan Gaji dan Kepuasan Kerja. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1  
Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen  
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Selanjutnya hasil pengolahan uji konfirmatori 

untuk konstruk eksogen kepuasan gaji dan kepuasan 

kerja dapat dilihat dalam Tabel 4.8 dimana hasil analisis 

menunjukkan bahwa index yang menunjukkan hasil 

baik hanyalah GFI. 

Tabel 4.8  
Hasil Uji Kesesuaian Model Analisis Faktor 

Konfirmatori Konstruk Eksogen  
 

Goodness of fit 
index Cut-of value Hasil 

Analisis Evaluasi Model 

X2-chi square ≤38.885 
(0.05; 26) 61.610 Marginal 

Significance 
Probability ≥ 0.05 0.000 Marginal 

RMSEA ≤ 0.08 0.095 Marginal 
GFI ≥ 0.90 0.921 Baik 

AGFI ≥ 0.90 0.863 Marginal 
CMIN/DF ≤ 2.00 2.331 Marginal 

TLI ≥ 0.95 0.913 Marginal 
CFI ≥ 0.95 0.937 Marginal 

Sumber: Data Primer yang diolah 2013 
 

Untuk memperbaiki model agar fit maka harus 

dilihat nilai convergent validity, dimana indikator yang 

memiliki loading factor yang berada di bawah 0,50 dapat 

dinyatakan tidak valid sebagai pengukur konstruk 

eksogen sehingga harus di drop dari analisis (Gozhali, 

2008). Tabel 4.9 dibawah ini menunjukkan faktor loading 

dari masing-masing indikator pengukur konstruk 

eksogen. 
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Tabel 4.9  
Standardized Regression Weights Analisis Faktor 

Konfirmatori Konstruk Eksogen 
 

   Estimate 
x1 <--- KG .886 
x2 <--- KG .953 
x3 <--- KG .244 
x4 <--- KG .654 
x9 <--- KK .570 
x8 <--- KK .768 
x7 <--- KK .810 
x6 <--- KK .744 
x5 <--- KK .588 
Sumber: Regression Weights (Group number 1 - Default model), data 
primer yang diolah, 2013. 
 

Dari tabel 4.9 tampak ada satu indikator yang 

harus didrop dari analisis karena mempunyai nilai 

loading factor kurang dari 0,50 yaitu indikator X3 dengan 

loading faktor 0.244. Revisi model konstruk eksogen 

setelah dikurangi x3 dan analisis goodness of fit nya 

dapat dilihat dalam Lampiran 2. 

Setelah model direvisi, hasil analisis goodness of fit 

pada lampiran 2 ternyata belum menunjukkan index 

yang bagus atau dengan kata lain model belum fit. Model 

yang tidak fit deperkenankan untuk dimodifikasi sesuai 

tabel modification indices dari output pengolahan data 

dengan program AMOS (Wijaya, 2009). Hasil output 

untuk revisi model tampak pada gambar 4.2 

berdasarkan tabel 4.10 tentang  Modification Indices . 
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Tabel 4.10  
Modification Indices Konstruk Eksogen 

 
   M.I. Par Change 

e6 <--> e5 18.412 7.677 
e7 <--> e5 9.110 -4.323 
e8 <--> e6 5.164 -2.855 
e8 <--> e7 4.427 2.086 
e1 <--> KK 6.536 -.416 

Sumber :   Modification Indices, data primer yang diolah, 2013 
Catatan : Secara metodologis alternatif menghubungkan eror  

dengan variabel yang bukan variabelnya ( e1 dengan 
KK) tidak diperkenankan karena e1 merupakan eror 
KG bukan eror variabel KK (Wijaya, 2009) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2  
Modifikasi Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk 

Eksogen  
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Hasil analisis revisi model konstruk eksogen 

disajikan dalam tabel 4.11 dibawah ini, dimana dapat 

dilihat bahwa hasil analisis konstruk eksogen setelah 

direvisi menunjukkan bahwa sebagian besar indeks telah 

memperlihatkan hasil yang baik atau fit, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model bisa dipergunakan untuk 

penelitian. 

 
Tabel 4.11  

Hasil Revisi Uji Kesesuaian Model Analisis Faktor 
Konfirmatori Konstruk Eksogen  

 
 

Goodness of fit 
index Cut-of value Hasil 

Analisis Evaluasi Model 

X2-chi square ≤24.996 
(0.05; 15) 26.676 Marginal 

Significance 
Probability ≥ 0.05 0.031 Marginal 

RMSEA ≤ 0.08 0.073 Baik 
GFI ≥ 0.90 0.957 Baik 

AGFI ≥ 0.90 0.897 Baik 
CMIN/DF ≤ 2.00 1.408 Baik 

TLI ≥ 0.95 0.960 Baik 
CFI ≥ 0.95 0.978 Baik 

Sumber: Data primer yang diolah,  2013 
 

b. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen 

Variabel atau konstruk endogen adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel lain tetapi bisa saja 

variabel ini pada saat bersamaan juga mempengaruhi 

variabel lain dalam suatu hubungan kausalitas antar 

konstruk Hair et al. (2006). Dalam penelitian ini 

hubungan antar konstruk endogen diperlihatkan dalam 
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gambar model 4.3 di mana ada 2 konstruk yang akan 

diuji yaitu komitmen organisasi dan turnover intention. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3  
Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen 

 
 Hasil analisis awal dari konstruk endogen dapat 

dilihat kesesuaiannya dengan Goodness of fit index 

melalui tabel 4.12 dibawah ini, yang mana hasilnya 

menunjukkan model tidak fit. 

 
Tabel 4.12  

 Hasil Uji Kesesuaian Model Analisis Faktor 
Konfirmatori Konstruk Endogen 

 
Goodness of fit 

index Cut-of value Hasil 
Analisis Evaluasi Model 

X2-chi square ≤59.304 
(0.05; 43) 245.613 Marginal 

Significance 
Probability ≥ 0.05 0.000 Marginal 

RMSEA ≤ 0.08 0.180 Marginal 
GFI ≥ 0.90 0.774 Marginal 

AGFI ≥ 0.90 0.653 Marginal 
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CMIN/DF ≤ 2.00 5.712 Marginal 
TLI ≥ 0.95 0.765 Marginal 
CFI ≥ 0.95 0.816 Marginal 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

 Mengingat hasil uji diatas menunjukkan model 

tidak fit, maka model perlu diperbaiki dengan melihat 

nilai convergent validity yaitu indikator dengan faktor 

loading yang berada di bawah 0,50 harus dinyatakan 

tidak valid sebagai pengukur konstruk komitmen 

organisasi dan turnover intention sehingga harus dibuang 

dari analisis. Tabel 4.13 dibawah ini menunjukkan 

loading factor dari masing-masing indikator pengukur 

konstruk komitmen organisasi dan turnover intention. 

 
Tabel 4.13  

Standardized Regression Weights Analisis Faktor 
Konfirmatori Konstruk Endogen 

 

   Estimate 
TI <--- KO -.497 

x10 <--- KO .896 
x11 <--- KO .545 
x12 <--- KO -.054 
x13 <--- KO -.013 
x14 <--- KO .313 
x15 <--- KO .531 
x20 <--- TI .709 
x19 <--- TI .800 
x18 <--- TI .796 
x17 <--- TI .983 
x16 <--- TI .984 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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Dari Tabel 4.13 tampak bahwa  ada tiga indikator 

yang harus dibuang dari analisis karena nilainya kurang 

dari 0,50 yaitu indikator x12, x13, x14 dengan faktor 

loading masing-masing -0,54, -0,13 dan 0,313 . Hasil 

revisi model konstruk endogen berikut hasil analisis 

goodness of fit ditampilkan dalam Lampiran 3 

menunjukkan bahwa setelah model direvisi, analisis 

goodness of fit masih memperlihatkan hasil bahwa model 

tidak fit, sehingga perlu dilakukan modifikasi. Output 

untuk revisi model konstruk endogen tampak pada 

gambar 4.4 yang dibuat berdasarkan tabel 4.14 tentang  

Modification Indices. 

Tabel 4.14 
 Modification Indices Konstruk Endogen 

 
   M.I. Par Change 

e18 <--> e16 6.985 -.008 
e19 <--> e16 7.368 -.008 
e19 <--> e18 68.950 .324 
e20 <--> e17 11.529 -.011 
e20 <--> e18 17.890 .037 
e20 <--> e19 40.140 .054 
e10 <--> e18 4.028 -.452 

Sumber :   Modification Indices, data primer yang diolah, 2013 
Keterangan : Secara teoretis alternatif menghubungkan eror dari 

suatu variabel dengan eror yang bukan variabelnya 
(e10 dengan e18) tidak logis karena e10 merupakan 
eror KO dan e18 merupakan eror TI (Wijaya, 2009) 
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Gambar 4.4  
Modifikasi Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen 

 

Dari hasil output analisis revisi diatas kesesuaian 

konstruk endogen dengan goodness of fit index dapat 

diuji dan dilihat dalam tabel 4.15 dibawah ini yang 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai hasil olah 

data telah memenuhi syarat index goodness of fit 

sehingga model dapat digunakan untuk penelitian. 

 

Tabel 4.15  
Hasil Uji Kesesuaian Model Revisi  Analisis Faktor   

Konfirmatori Konstruk Endogen 
 

Goodness of fit 
index Cut-of value Hasil 

Analisis Evaluasi Model 

X2-chi square ≤22.362 
(0.05; 13) 20.804 Baik 

Significance 
Probability ≥ 0.05 0.077 Baik 

RMSEA ≤ 0.08 0.064 Baik 
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GFI ≥ 0.90 0.967 Baik 
AGFI ≥ 0.90 0.909 Baik 

CMIN/DF ≤ 2.00 1.600 Baik 
TLI ≥ 0.95 0.984 Baik 
CFI ≥ 0.95 0.992 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

 

4.4.2 Full Structural Model  

Setelah dilakukan analisis konfirmatori langkah 

selanjutnya adalah melakukan estimasi model full 

struktural yang hanya memasukkan indikator yang telah 

diuji dengan analisis faktor konfirmatori. Hasil analisis 

model persamaan struktural ditampilkan dalam Gambar 

4.5  berikut ini.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5  
Full Structural Model 
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Tabel 4.16  
Hasil Uji  Kesesuaian Full Structural Model 

 
 Goodness of fit 

index Cut-of value Hasil 
Analisis Evaluasi Model 

X2-chi square ≤122.108 
(0.05; 98) 302.019 Marginal 

Significance 
Probability ≥ 0.05 0.000 Marginal 

RMSEA ≤ 0.08 0.119 Marginal 
GFI ≥ 0.90 0.801 Marginal 

AGFI ≥ 0.90 0.723 Marginal 
CMIN/DF ≤ 2.00 3.082 Marginal 

TLI ≥ 0.95 0.846 Marginal 
CFI ≥ 0.95 0.874 Marginal 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

 

Dari Tabel 4.16 yang menyajikan goodness of fit 

dari analisis full model structural diatas, tampak bahwa 

keseluruhan nilai index tidak sesuai dengan goodness of 

fit. Oleh sebab itu perlu dilakukan modifikasi untuk 

membuat model menjadi fit. Hasil modifikasi dan hasil 

uji kesesuaian model pada tahap akhir ditampilkan pada 

Gambar 4.6 dan Tabel 4.18 berdasarkan modification 

indices AMOS versi 20 pada tabel 4.17. 

 
Tabel 4.17  

Modification Indices Full Structural Model 
 

   M.I. Par Change 
e19 <--> e20 40.022 .054 
e18 <--> e20 17.772 .037 
e18 <--> e19 68.816 .323 
e17 <--> e20 12.439 -.012 
e16 <--> e19 7.221 -.008 
e16 <--> e18 6.897 -.008 
e5 <--> z1 8.557 3.930 
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   M.I. Par Change 
e6 <--> e5 15.567 6.927 
e7 <--> z1 4.505 -1.966 
e7 <--> e5 9.680 -4.475 
e8 <--> e11 4.880 -3.418 
e8 <--> e6 4.374 -2.651 
e8 <--> e7 7.568 2.835 
e9 <--> z1 11.169 4.039 
e9 <--> e10 4.561 3.137 
e2 <--> e20 4.573 -.014 
e2 <--> e19 5.344 -.070 
e2 <--> e18 5.321 -.071 
e1 <--> KK 6.654 -.433 
Sumber :Modification Indices, data primer yang diolah, 2013 
Keterangan :Menurut Wijaya (2009), secara metodologis  

menghubungkan e1 ke KK tidak diperkenankan. Begitu 
juga secara logis, menghubungkan e5, e7, e9 ke z1; e2 
ke e18, e19, e20; e8 ke e11; e9 ke e10 juga tidak 
diperkenankan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6  
Modifikasi Full Structural Model  
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Tabel 4.18  
Hasil Pengujian Modifikasi Analisis Full Structural 

Model 
 

Goodness of fit 
index Cut-of value Hasil 

Analisis Evaluasi Model 

X2-chi square ≤110.898 
(0.05; 88) 128.999 Marginal 

Significance 
Probability ≥ 0.05 0.003 Marginal 

RMSEA ≤ 0.08 0.056 Baik 
GFI ≥ 0.90 0.907 Baik 

AGFI ≥ 0.90 0.857 Marginal 
CMIN/DF ≤ 2.00 1.466 Baik 

TLI ≥ 0.95 0.965 Baik 
CFI ≥ 0.95 0.975 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

 

Dari tabel 4.18 diketahui bahwa dalam model 

persamaan struktural ini ternyata hanya ada tiga nilai 

goodness of fit yang masih berada pada kategori marginal 

yaitu chi-square, probabilitas dan AGFI, sehingga model 

ini dapat dinyatakan sebagai model yang sudah 

memenuhi kelayakan karena hasil olah data telah 

memenuhi sebagian besar kriteria pada goodness of fit 

index yang ditetapkan. 

 

4.5 Uji Reliabilitas  

 Ghozali (2008) menyatakan bahwa uji reliabilitas 

digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam 

memberikan hasil yang relatif sama bila dilakukan 

pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. 
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Adapun hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian  ini 

disajikan dalam tabel 4.19 berikut : 

 
Tabel 4.19 

Hasil Pengujian Construct Reliabilty 
 

   Estimate   Construct Reliability  
x1 <--- KG .897   0.877  
x2 <--- KG .940     
x4 <--- KG .662     
x9 <--- KK .607   0.823  
x8 <--- KK .708     
x7 <--- KK .778     
x6 <--- KK .722     
x5 <--- KK .624     
x15 <--- KO .529   0.700  
x11 <--- KO .548     
x10 <--- KO .891     
x16 <--- TI .979   0.935  
x17 <--- TI .991     
x18 <--- TI .782     
x19 <--- TI .784     
x20 <--- TI .713     
Sumber : “Standardized Regression Weight,” Data primer yang diolah, 
2013 
  

Nilai batas yang digunakan untuk menilai suatu 

tingkat reliabilitas yang dapat diterima adalah 0.70 

(Ferdinand, 2002). Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa 

semua nilai construct reliability  yang dihasilkan lebih 

besar atau sama dengan 0,7. Hal ini menandakan bahwa 

semua konstruk penelitian adalah reliabel. 
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4.6 Pengujian Hipotesis 

 Berikut ini adalah ringkasan output pengujian 

hipotesis penelitian dengan menggunakan AMOS versi 

20.  

Tabel 4.20   
Regression Weights 

 
   Estimate Std. Estimate S.E. C.R. P 

KO <--- KG .467 .154 .301 1.552 .121 
KO <--- KK .345 .360 .128 2.705 .007 
TI <--- KG -.022 -.110 .016 -1.326 .185 
TI <--- KK -.008 -.122 .006 -1.221 .222 
TI <--- KO -.027 -.415 .007 -3.610 *** 
 Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

 

4.6.1 Pengujian Hipotesis 1 

 Hipotesis pertama menduga bahwa variabel 

kepuasan gaji memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen organisasi. Parameter estimasi 

(standaridized regression weight) kepuasan gaji terhadap 

komitmen organisasi menunjukkan ada pengaruh positif 

0.154 dengan nilai critical ratio (CR) sebesar 1.552 dan 

nilai p-value 0.121. Walau menunjukkan hubungan yang 

positif, nilai-nilai tersebut kurang sesuai dengan batasan 

statistik yang disyaratkan yaitu CR > 2,00 dan p < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama tidak 

dapat diterima. 

 

 

 



70 
 

4.6.2 Pengujian Hipotesis 2 

 Hipotesis kedua menduga bahwa variabel 

kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen organisasi. Dari tabel 4.19 dapat 

dilihat bahwa parameter estimasi (standardized 

regression weight) kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi menunjukkan ada pengaruh positif 0.360 

dengan nilai critical ratio (CR) sebesar 2.705 dan nilai p-

value 0.007 sehingga hipotesis yang kedua dapat 

diterima karena telah memenuhi kriteria statistik yang 

disyaratkan yaitu CR > 2,00 dan p < 0,05. Artinya, 

apabila kepuasan kerja yang dimiliki responden tinggi 

kecenderungan komitmen organisasinya juga tinggi.  

 

4.6.3 Pengujian Hipotesis 3 

 Hipotesis yang ketiga menduga bahwa variabel 

kepuasan gaji memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap turnover intention. Parameter estimasi 

(standardized regression weight) kepuasan gaji terhadap 

komitmen organisasi menunjukkan ada pengaruh negatif 

0.110 dengan nilai critical ratio (CR) sebesar minus 1.326 

dan nilai p-value 0,185. Nilai-nilai tersebut kurang 

sesuai dengan batasan statistik yang disyaratkan yaitu 

CR > -2,00 dan p < 0,05, hal ini berarti hipotesis ketiga 

tidak diterima. 
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4.6.4 Pengujian Hipotesis 4 

 Hipotesis keempat menduga bahwa variabel 

kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap turnover intention. Parameter estimasi 

(standardized regression weight) kepuasan kerja 

terhadap turnover intention menunjukkan ada pengaruh 

negatif - 0,122 dengan nilai critical ratio (CR) sebesar 

1.959 dan nilai p-value 0,221. Hasil tersebut berarti 

bahwa hipotesis ke empat tidak diterima karena nilai-

nilai estimasi kurang sesuai dengan batasan statistik CR 

> -2,00 dan p < 0,05. 

 

4.6.5 Pengujian Hipotesis 5 

 Hipotesis kelima menduga bahwa variabel 

komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap turnover intention. Parameter 

estimasi (standardized regression weight) komitmen 

organisasi terhadap turnover intention menunjukkan ada 

pengaruh negatif 0.415 dengan nilai critical ratio (CR) 

sebesar -3.610 dan nilai p-value < 0.01 yang mana 

memenuhi batasan statistik yang dipersyaratkan CR > -

2,00 dan p < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

yang terakhir ini dapat diterima, yaitu bahwa responden 

dengan komitmen organisasi yang tinggi memiliki 

kecenderungan turnover intention  yang rendah dan 

begitu pula sebaliknya. 
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Secara keseluruhan, hasil uji hipotesis dirangkum 

dalam tabel 4.21 dibawah ini: 

Tabel 4.21 
Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

 
 Pernyataan Hipotesis Keterangan 

H1 
Kepuasan gaji berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap komitmen 
organisasi 

Ditolak 

H2 
Kepuasan kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap komitmen 
organisasi 

Diterima 

H3 
Kepuasan gaji berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap turnover 
intention. 

Ditolak 

H4 
Kepuasan kerja berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap turnover 
intention. 

Ditolak 

H5 
Komitmen organisasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
turnover intention. 

Diterima 

 

4.7.  Pembahasan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh kepuasan gaji, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap turnover intention pada pendidik 

PAUD di Salatiga. Pembahasan berdasarkan hasil 

penelitian disajikan dalam uraian dibawah ini. 

 

4.7.1 Pengaruh Kepuasan Gaji terhadap Komitmen 
Organisasi 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepuasan 

gaji seseorang tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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komitmen organisasinya. Di kalangan pendidik PAUD 

yang menjadi responden dalam penelitian ini, ada 

kecenderungan tingginya komitmen organisasi tidak 

secara signifikan dipengaruhi oleh kepuasan gaji. Selain 

terlihat dari index standardized regression weights, hal 

ini juga bisa terlihat dari hasil statistik deskriptif 

kepuasan gaji yang menunjukkan bahwa responden 

rata-rata hanya merasa cukup puas terhadap gajinya, 

namun dalam hal komitmen organisasi ditemukan 

bahwa rata-rata nilainya tinggi. Hal ini diduga  

dipengaruhi oleh sifat keterpanggilan yang kemungkinan 

dimiliki para pendidik PAUD terhadap pekerjaan 

mengajar yang dijalaninya. Seperti kutipan wawancara 

dengan salah satu pendidik PAUD yang sudah mengajar 

lebih dari sepuluh tahun dibawah ini: 

“Bagi saya komitmen pada organisasi 
itulah yang menguatkan panggilan untuk 
jadi pendidik PAUD, tidak sekedar 
material, karena rejeki yang mengatur 
Allah” 
 

 Walaupun begitu, dilihat dari karakteristik 

responden, sebagian besar responden memiliki masa 

kerja yang masih dibawah lima tahun, yakni sebesar 

76,7%, ada kemungkinan jawaban yang diberikan 

responden dimana menunjukkan hasil bahwa kepuasan 

gaji tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasi adalah merupakan jawaban normatif dan 

idealis bagi seseorang yang baru memulai karir di suatu 
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bidang pekerjaan. Berikut kutipan wawancara dengan 

satu pendidik PAUD lain yang memiliki masa kerja tiga 

tahun: 

“Wah kalau bicara soal puas tidak dengan 
gaji, ya tidak puas, lagi pula kalau bilang 
puas nanti tidak ada kenaikan gaji, haha.. 
tapi tidak ada hubungannya dengan 
komitmen ke organisasi, itu harus soalnya 
kan wujud tanggung jawab kita.” 
 

Dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat 

bahwa komitmen organisasi responden dalam 

menanggapi pertanyaan sangat kuat. Responden berfikir 

bahwa memang sudah seharusnya seseorang 

berkomitmen pada organisasi, tanpa harus dihubungkan 

dengan kepuasan gajinya. Namun begitu, hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 

Hersusdadikawati (2004), yang menemukan bahwa 

kepuasan gaji memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi, baik terhadap 

komitmen afektif, komitmen kontinuan maupun 

komitmen normatif.  

 

4.7.2 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen 
Organisasi 

 Hasil analisis pengaruh kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 
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terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Wang (2006), Andini (2006) 

dan Witasari (2009) yang kesemuanya menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kepuasan kerja responden, diduga 

semakin tinggi pula komitmennya terhadap organisasi 

tempat responden bekerja saat ini. 

Signifikansi pengaruh kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi dalam penelitian ini juga dapat 

dilihat dari hasil statistik deskriptif dimana angka rata-

rata kepuasan kerja dan komitmen organisasi sama-

sama tinggi. Kepuasan kerja dalam penelitian ini 

meliputi kepuasan kerja karena sejak awal cita-cita 

responden memang menjadi pendidik PAUD, kepuasan 

dengan apa yang sudah dikerjakan sampai saat ini 

sesuai dengan kedudukan responden, kepuasan kerja 

karena tugas-tugas yang dibebankan kepada responden 

sesuai dengan kemampuannya, kepuasan kerja karena 

tanggung jawab yang dipikul sesuai dengan kedudukan 

yang dimiliki, serta kepuasan kerja karena dalam 

pekerjaannya responden selalu mendapat kesempatan 

untuk belajar hal-hal   baru. Hal ini diperkuat juga 

dengan petikan wawancara dengan salah satu pendidik 

PAUD yang mengatakan bahwa: 

“Kepuasan pada hasil kerja bagi saya 
akan mempengaruhi jiwa untuk bergerak 
dan tetap eksis pada apapun yang ada 
kaitannya dengan panggilan jiwa itu, ya 
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maksudnya saya senang dengan 
pekerjaan ini jadi harus terus bekerja 
dengan baik biar tetap bisa  eksis di 
organisasi gitu.” 

Dari petikan wawancara diatas terlihat bahwa 

kepuasan akan pekerjaan yang dimiliki oleh pendidik 

PAUD tersebut mendorong responden untuk 

berkomitmen pada organisasi. 

 

4.7.3 Pengaruh Kepuasan Gaji terhadap Turnover 
Intention 

 Sebuah wawancara dengan seorang pendidik 

PAUD dari kecamatan Sidorejo saat ditanya soal 

kepuasan gaji dan keinginan keluar dari pekerjaan 

dikutip seperti ini: 

“Yang punya panggilan supaya saya tetap 
mengajar itu hati, kepuasan saya 
letaknya ada di hati, hatiku tidak pernah 
memandang materi belaka.” 

Kurang lebih senada dengan pendapat tersebut, 

dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa kepuasan gaji tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap turnover intention. Hasil statistik 

deskriptif mengindikasikan bahwa kepuasan gaji 

menunjukkan rata-rata hasil yang cukup memuaskan, 

sedangkan turnover intention menunjukkan rata-rata 

hasil yang rendah. Kemungkinan, diketahui sejak awal 
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meskipun gaji guru PAUD relatif kecil, pekerjaan sebagai 

guru PAUD tetap diterima, sehingga wajar kalau 

bukanlah hal tersebut yang diandalkan untuk seseorang 

untuk bertahan dengan pekerjaannya. Dengan kata lain, 

kepuasan akan gaji yang diterima untuk tanggung jawab 

pekerjaan responden saat ini, kepuasan akan tunjangan 

yang diberikan lembaga, kenaikan gaji yang jarang 

terjadi pada lembaga dan kepuasan gaji karena dasar  

(patokan)  yang  digunakan  untuk  struktur penggajian 

di  lembaga jelas dan adil ataupun tidak, tidaklah 

memberikan pengaruh yang signifikan bagi niat 

responden, yang dalam penelitian ini adalah guru PAUD, 

untuk meninggalkan pekerjaan atau lembaganya. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Andini 

(2006) yang menemukan adanya pengaruh yang negatif 

dan signifikan atas kepuasan gaji terhadap turnover 

intention. Responden dalam penelitian tersebut mengakui 

bahwa semakin tinggi kepuasan gaji akan membuat 

keinginan mereka untuk berpindah kerja semakin 

rendah dan begitu pula sebaliknya.  

 

4.7.4 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover 

Intention 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wang 

(2006) dan Witasari (2009) sama-sama menunjukkan 
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bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap turnover intention. Hasil yang sama 

ditemukan dalam penelitian ini. Dari output pengolahan 

data terbukti bahwa walaupun ada pengaruh negatif 

kepuasan kerja terhadap turnover intention, pengaruh 

tersebut tidaklah signifikan. Ini juga sejalan dengan hasil 

wawancara dengan salah satu pendidik PAUD yang 

dikutip di bawah ini: 

“Walaupun tidak terlalu suka dengan 
pekerjaan ini, saya tetap tidak ingin 
kemana-mana, soalnya cari pekerjaan lain 
juga susah.” 

Dari kutipan tersebut tersirat bahwa ada faktor 

lain mengapa responden bertahan di suatu lembaga atau 

dengan kata lain memiliki niat keluar (turnover intention) 

rendah. Bukan saja karena faktor kepuasan kerja yang 

tinggi melainkan karena pemikiran bahwa mencari 

pekerjaan lain dirasa sulit, sehingga responden tetap 

bertahan. 

 

4.7.5 Pengaruh Komitmen Organisasi  terhadap 

Turnover Intention 

 Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini  

menunjukkan bahwa H5 diterima, artinya bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan 
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terhadap turnover intention. Jadi, bisa dikatakan bahwa 

pandangan responden bahwa saat memutuskan 

bergabung dengan suatu lembaga haruslah jangka 

panjang, perasaan responden akan kewajiban untuk 

membantu menyelesaikan segala permasalahan yang ada 

di lembaga saat ini, alasan responden untuk tetap 

bekerja di lembaga saat ini, cara pandang responden 

terhadap masalah yang ada dalam lembaga, 

kekhawatiran terhadap pengembangan karir jika 

responden keluar dari lembaga dan bahwa lembaga saat 

ini memiliki arti yang sangat besar bagi responden, 

kesemuanya memberikan kontribusi terhadap niat 

responden untuk meningalkan pekerjaan atau lembaga 

dimana saat ini responden bekerja. Semakin tinggi 

komitmen organisasi yang dimiliki responden, mengarah 

pada semakin rendahnya turnover intention.  

 Hal tersebut juga terlihat jelas dari statistik 

deskriptif penelitian ini. Rata-rata nilai komitmen 

organisasi adalah 3.51 yang dikategorikan tinggi, 

sedangkan nilai rata-rata untuk turnover intention 

berada dalam kategori rendah, yaitu hanya sebesar 2.47. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil 

yang memperkuat hipotesis kelima penelitian ini, yaitu 

yang dilakukan oleh Wang (2006), Andini (2006) dan 

Witasari (2009). Selain itu, wawancara dengan dua orang 

pendidik PAUD berikut, melengkapi dukungan terhadap 

hipotesis yang terakhir ini: 
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“Kenyamanan jiwa saya berada dalam 
dunia yang saat ini jadi komunitas, 
merasa nyaman dengan komunitas itulah 
yang membuat tidak pengin kemana-
mana lagi.” 

 

“Karena sudah senang dan nyaman 
ngajar disini, saya tidak kepikiran mau 
pindah, malas kalau harus adaptasi lagi.” 

  
 Walaupun dengan bahasa yang sedikit berbeda, 

kedua kutipan diatas sebenarnya memberikan makna 

yang sama, yaitu bahwa saat responden merasa nyaman 

dan berkomitmen tinggi dalam suatu organisasi atau 

lembaga maka kecenderungan turnover intention-nya 

adalah rendah. 

 


