
81 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang sudah 

diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa 

simpulan antara lain penelitian ini menemukan  bahwa 

kepuasan gaji di kalangan pendidik PAUD tidak memilki  

pengaruh yang positif dan sugnifikan terhadap komitmen 

organisasi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena guru 

PAUD merasa terpanggil sebagai guru sehingga memiliki 

komitmen terhadap organisasi tanpa terlalu 

mempertimbangkan kepuasan gajinya.  

Mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi, hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja berdampak positif 

dan signfikan terhadap komitmen organisasi. Hasil  ini 

membawa implikasi bahwa semakin puas responden 

terhadap pekerjaannya maka komitmen organisasinya 

cenderung semakin tinggi pula.  

Hasil penelitian juga memberi bukti empirik bahwa 

kepuasan gaji tidak berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap turnover intention.  Dengan demikian kepuasan 

gaji yang dirasakan guru PAUD tidak menjadi penyebab 

terhadap minat seorang guru untuk keluar kerja 

(mengalami turnover intention). Diduga hal ini disebabkan 

karena dari awal guru PAUD sudah mengetahui bahwa 
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secara umum tingkat gaji di PAUD yang akan 

diterimanya tidaklah tinggi, sehingga saat memutuskan 

menjadi guru PAUD, imbalan berupa gaji tidak menjadi 

pertimbangan utama. 

 Penelitian ini membuktikan tidak adanya 

pengaruh negatif dan signifikan kepuasan kerja terhadap 

turnover intention.  Hal ini menarik untuk dicermati 

bahwa ada kemungkinan sebagian besar responden 

sudah merasa puas dengan pekerjaannya sehingga 

faktor lain yang lebih dominan menjadi faktor penyebab 

turnover intention di kalangan guru PAUD misalnya 

adalah masalah pelayanan dan lingkungan kerja. 

 Simpulan terakhir tentang pengaruh variabel 

komitmen organisasi terhadap turnover intention, hasil 

pengujian menunjukkan adanya pengaruh yang negatif 

dan signifikan. Hal ini dapat diberi makna semakin tinggi 

komitmen organisasi yang dimiliki pendidik PAUD 

turnover intention-nya diduga semakin rendah.  

5.2 Implikasi  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat 

dikemukakan hal-hal yang merupakan implikasi teoritis 

dan implikasi terapan. Implikasi teoritis berkenaan 

dengan sumbangan penelitian bagi ilmu pengetahuan, 

sedangkan implikasi terapan mencakup saran-saran 

yang bermanfaat bagi pihak yang berhubungan dengan 

permasalahan turnover intention pendidik PAUD ini. 
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5.2.1 Implikasi Teoretis 

Penelitian tentang turnover intention, kebanyakan 

dilakukan di bidang industri, ekonomi dan bisnis. 

Kalaupun ada yang dilakukan di bidang pendidikan, 

sejauh ini masih pada tingkat pendidikan menengah 

keatas.  Dalam hal implikasi teoritis, kontribusi dari 

penelitian ini adalah dilaksanakannya penelitian tentang 

turnover intention di kalangan pendidikan yang lebih 

rendah, yaitu PAUD. Dengan dilakukannya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang turnover intention di kalangan pendidikan pada 

umumnya dan secara khusus menjadi motivasi untuk 

dilakukannya penelitian-penelitian lain pada level PAUD. 

 

5.2.2 Implikasi Terapan 

1. Meskipun skor rata-rata variabel kepuasan kerja 

dalam statistik deskriptif mengindikasikan bahwa 

responden merasa puas dengan pekerjaan mereka, 

diharapkan para pengelola PAUD dapat 

mempertahankan pemberian perhatian yang besar 

terhadap kepuasan kerja pendidik PAUD ini 

sehingga komitmen terhadap organisasi juga dapat 

dipertahankan. Misalnya saja dengan terus 

memberikan kesempatan kepada pendidik PAUD 

untuk belajar hal-hal yang baru dan memberikan 
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kesempatan untuk berinovasi karena dari statistik 

deskriptif diketahui bahwa rata-rata nilai pada 

poin ini adalah yang tertinggi, sehingga diharapkan 

dengan kepuasan yang tetap tinggi pada aspek ini 

komitmen organisasi pendidik PAUD juga dapat 

dipertahankan. 

2. Berikutnya, para pengelola PAUD juga perlu terus 

memberikan perhatian terhadap hal-hal yang 

dapat meningkatkan komitmen organisasi pendidik 

PAUD mengingat komitmen organisasi yang tinggi 

diduga dapat menekan turnover intention atau 

keinginan meninggalkan organisasi atau pekerjaan 

menjadi pendidik. Langkah ini dapat dilakukan 

misalnya dengan memberikan pelatihan dan acara-

acara intern organisasi yang dapat meningkatkan 

perasaan memiliki terhadap lembaga atau 

organisasi semakin tinggi. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian 
Mendatang 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pengaruh variabel kepuasan gaji 

dan kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

turnover intention di kalangan pendidik PAUD. Namun, 

penelitian yang telah dilakukan memiliki keterbatasan 

yang diharapkan dapat diperbaiki atau dikembangkan 
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pada penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan 

penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari 

pendidik PAUD Non Formal (Kelompok Bermain dan 

Satuan PAUD Sejenis) yang tergabung dalam 

HIMPAUDI, dalam penelitian yang akan datang 

diharapkan membuka peluang untuk menganalisis 

juga jawaban dari responden yang mewakili PAUD 

Formal (Taman Kanak Kanak) dibawah IGTKI. 

2. Analisis deskriptif pada penelitian ini hanya 

melihat pengaruh variabel kepuasan gaji, kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi terhadap turnover 

intention pendidik PAUD, sehingga kurang 

memberikan informasi yang berkaitan dengan 

faktor-faktor prediktor turnover intention lain yang 

perlu diperhatikan. Penelitian yang akan datang 

diharapkan menggunakan lebih banyak variabel 

untuk dianalisis, misalnya dengan menambahkan 

variabel moderating motivasi kerja pada hipotesis 

satu, atau menambah variabel demografi pendidik 

PAUD ke dalam variabel eksogen. 
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