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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi dan Demografi Intent to Leave 

Intent to leave adalah minat untuk 

mengundurkan diri permanen secara sukarela ataupun 

tidak dari suatu organisasi (Robbins, 2001). Tingkat 

intent to leave yang tinggi dapat menyebabkan 

peningkatan biaya recruitmen, seleksi, dan pelatihan. 

Tingkat intent to leave yang tinggi juga mengganggu 

jalannya efisiensi organisasi ketika seseorang yang 

berwawasan dan berpengalaman mengundurkan diri 

dan pengganti harus segera ditemukan untuk posisi 

tersebut. Yang sering terjadi adalah intent to leave 

terjadi pada seseorang yang dibutuhkan oleh 

organisasi. Jadi ketika intent to leave terjadi secara 

berlebihan, atau melibatkan personil yang berkualitas, 

hal ini dapat menjadi faktor yang menggangu dan 

menghambat efektifitas organisasi. 

Ableson (dalam Faramita, 2013) mengartikan 

intent to leave sebagai keinginan seseorang untuk 

pindah dan mencari alternatif tempat pekerjaan yang 

lain. Tindakan ini terdiri atas beberapa komponen 

diantaranya berupa adanya niat untuk keluar, 

keinginan untuk mencari pekerjaan lain, mengevaluasi 

kemungkinan untuk menemukan pekerjaan yang layak 

di tempat lain, dan adanya keinginan untuk 

meninggalkan sebuah organisasi. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

intent to leave cukup kompleks dan saling berkait satu 

sama lain. Penelitian yang dilakukan oleh Dagli (2012) 

menunjukkan bahwa karakteristik guru, situasi kerja 

dan iklim sekolah, dan karakter para murid erat 

kaitannya dengan intent to leave guru. 

Karakteristik guru seperti jenis kelamin, usia, 

sertifikasi, tingkat pendidikan dan tahun pengalaman 

mengajar akan mempengaruhi keputusan guru untuk 

tinggal di sekolah yang sama, pindah ke sekolah lain, 

atau meninggalkan profesinya. Penelitian ini juga 

melaporkan bahwa tingkat pengunduran diri yang lebih 

tinggi pada guru perempuan dibandingkan dengan 

guru laki-laki, pada guru dengan sertifikat masa 

percobaan mengajar dibandingkan mereka dengan 

sertifikasi tetap, dan pada guru dengan gelar 

pascasarjana dibandingkan mereka dengan gelar 

sarjana. Hubungan antara meninggalkan pekerjaan dan 

usia guru dan tahun pengalaman hasilnya U-shaped, 

dengan tingkat intent to leave tinggi di antara muda dan 

tua dan di antara para guru baru dan guru senior, dan 

tingkat intent to leave yang lebih rendah untuk 

pertengahan usia dan pertengahan karir guru. Semakin 

muda usia guru tingkat intent to leave rendah, disaat 

usia pertengahan karir tingkat intent to leave tinggi, 

dan guru yang senior memiliki tingkat intent to leave 

yang rendah. 

Penelitian yang meneliti hubungan antara intent 

to leave guru dan karakteristik iklim sekolah telah 
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menunjukkan bahwa intent to leave guru lebih tinggi 

ketika guru memiliki kondisi kerja yang tidak sesuai 

dengan harapan. Guru yang merasa bahwa mereka 

lebih berpengaruh pada kebijakan sekolah, memiliki 

otonomi yang lebih besar atas kelas mereka dan 

memiliki hubungan kolegial yang baik serta dukungan 

administrasi, lebih memungkinkan untuk tetap 

mengajar. Guru dengan gaji yang rendah lebih mungkin 

untuk meninggalkan profesi mengajar. Intent to leave 

guru lebih besar pada sekolah dengan tingkat 

kemiskinan tinggi (high-poverty), dan lingkungan yang 

minoritas (high-minority). 

Perilaku siswa yang buruk juga meningkatkan 

kemungkinan guru untuk meninggalkan profesinya. 

Bahkan, Kelly (2004) menemukan bahwa perilaku 

siswa yang buruk dan karakteristik individu guru 

memiliki pengaruh lebih besar pada tingkat 

pengunduran diri daripada karakteristik sekolah dan 

gaji. 

Kepuasan kerja guru dan kejenuhan berkaitan 

dengan intent to leave guru (Liu & Ramsey, 2008). Guru 

dengan kepuasan kerja yang lebih rendah memiliki 

kemungkinan lebih tinggi untuk merencanakan 

berpindah (McCarthy et al, 2010) dan benar-benar 

meninggalkan profesinya.  
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2.2 Motivasi Kerja Guru 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Robbins (2001) mengemukakan bahwa motivasi 

adalah proses yang menjelaskan intensitas seseorang, 

arah, dan ketekunan untuk berupaya mencapai 

tujuan.Tiga elemen dalam definisi tersebut adalah 

intensitas, arah, dan ketekunan. Intensitas berkaitan 

dengan sebagaimana optimal seseorang mencoba. 

Intensitas yang tinggi tidak mungkin menghasilkan 

kinerja yang menguntungkan apabila tidak disalurkan 

ke arah yang positif. Pada akhirnya, dimensi 

ketekunanlah yang menjadi ukuran seberapa lama 

seseorang dapat meningkatkan usahanya. Seseorang 

yang termotivasi akan bertahan dengan tugasnya 

cukup lama hingga mencapai tujuan. 

Steers & Porter (1991) menambahkan ada tiga 

fenomena yang penting untuk dipahami, yaitu: 

(1) motivasi merupakan suatu kekuatan yang 
mendorong/menggerakkan tingkah laku individu. 

Kekuatan tersebut dapat berasal dari dalam 

maupun dari luar individu, (2) motivasi 

mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku 

dengan berorientasi pada tujuan, dan (3) motivasi 

mempertahankan atau menghentikan tingkah laku 
melalui pemberian umpan balik. 

 

Ketiga hal tersebut mempresentasikan 

pentingnya tingkah laku individu dalam pekerjaannya. 

Dengan demikian, motivasi kerja guru sangatlah 

penting karena motivasilah yang mempengaruhi setiap 

keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh guru. 
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Menurut Notoatmodjo (2003) motivasi 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi 

yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar 

tetapi di dalam diri individu tersebut sudah terdapat 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ada karena 

dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar diri individu 

tersebut (lingkungan). Tindakan yang didorong oleh 

motif-motif instrinsik lebih baik daripada yang didorong 

oleh motif ekstrinsik. Ini berarti motivasi yang dimiliki 

oleh guru akan menjadi penentu untuk melakukan 

sesuatu. 

Adapun fungsi motivasi menurut Sobur (2003) 

adalah: 

(1) mendorong manusia untuk berbuat, yakni 
sebagai penggerak atau motor yang melepas energi, 

(2) menentukan arah perbuatan, yakni kearah 

tujuan yang ingin dicapai, dan (3) menyeleksi 

perbuatan, yakni menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus dikerjakan untuk 
mencapai tujuan dengan mengeliminasi perbuatan-

perbuatan yang tidak mengandung manfaat bagi 

tujuan tersebut. 

 

2.2.2 Teori Motivasi 

Tahun 1950an adalah masa perkembangan 

konsep motivasi. Tiga teori yang spesifik dirumuskan 

pada masa ini dan menjadi sebuah rumusan motivasi 

kerja paling dikenal. Teori-teori tersebut adalah teori 

hierarki kebutuhan, teori X dan Y, dan teori dua faktor. 
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Teori ini belum disempurnakan dengan pengujian lebih 

mendalam, tetapi masih tetap digunakan (Robbins, 

2001). 

Teori motivasi yang paling terkenal adalah 

hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Maslow 

memiliki hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat 

hirarki lima kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut adalah: 

1. Kebutuhan fisiologis 

Ini adalah kebutuhan pada tingkat terendah dan titik 

awal teori motivasi. Kebutuhan fisiologis adalah 

kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. 

Kebutuhan ini meliputi oksigen, makan, minum, 

tempat tinggal, dan kebutuhan jasmani lainnya.  

2. Kebutuhan keamanan 

Ketika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka 

kebutuhan keamanan akan mendominasi perilaku 

manusia. Kebutuhan ini biasanya diungkapkan dalam 

keinginan seperti melindungi diri dari bahaya fisik 

misalnya kebakaran, kecelakaan, atau serangan 

kriminal. 

3. Kebutuhan sosial 

Ketika kebutuhan fisiologis dan keamanan secara 

relatif telah terpenuhi, maka kebutuhan sosial menjadi 

motivator penting pada perilaku manusia. Seseorang 

ingin memiliki, bergaul, diterima dalam pergaulan, 

memberi dan menerima persahabatan dan kasih 

sayang. 
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4. Kebutuhan penghargaan 

Kebutuhan ini meliputi faktor-faktor penghargaan 

internal seperti harga diri, kemandirian, dan 

pencapaian; juga faktor-faktor penghargaan eksternal 

seperti status, pengakuan, dan perhatian. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Aktualisasi diri adalah penggerak untuk menjadi 

seseorang yang mampu; termasuk pertumbuhan, 

pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri. 

Clayton Aldefer menyederhanakan lagi teori 

hierarki kebutuhan Maslow untuk lebih menyelaraskan 

dengan penelitian empiris. Hierarki kebutuhan yang 

telah direvisi ini dinamakan teori ERG. Aldefer 

berpendapat ada tiga kelompok kebutuhan inti; 

existence, relatedness, dan growth. Alderfer 

berpendapat bahwa pemenuhan atas ketiga kebutuhan 

tersebut dapat dilakukan secara simultan, artinya 

bahwa hubungan dari teori ERG ini tidak bersifat 

hierarkhi. 

Kebutuhan existence dalam teori ERG adalah 

meliputi kedua kebutuhan fisiologis dan keamanan di 

dalam teori Maslow. Selanjutnya kebutuhan 

relatedness sama dengan kebutuhan sosial dan kasih 

sayang. Akhirnya, kebutuhan growth mencakup 

kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri dalam teori 

Maslow. Penjelasan mengenai tiga kebutuhan tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1. Kebutuhan Existence 

Kebutuhan keberadaan berkaitan dengan 

penyediaan kebutuhan mendasar seperti kebutuhan 

fisiologis dan rasa aman.  

2. Kebutuhan Relatedness 

Kebutuhan relatedness merupakan keinginan untuk 

menjaga hubungan interpersonal yang penting. 

Keinginan status sosial ini membutuhkan interaksi 

dengan orang lain jika merasa harus dipenuhi, 

selaras dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan 

penghargaan diri teori Maslow. 

3. Kebutuhan Growth 

Kebutuhan pertumbuhan ini, mengacu pada 

keinginan untuk mengembangkan diri; termasuk di 

dalamnya adalah kebutuhan penghargaan dan 

aktualisasi diri. 

 Teori ERG ini berbeda dari Maslow karena ERG 

menunjukkan (1) lebih dari satu kebutuhan dapat 

dimiliki pada saat yang bersamaan, dan (2) jika 

pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi terhambat, 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih 

rendah meningkat. Teori ERG tidak berasumsi bahwa 

ada tingkatan yang kaku dimana kebutuhan yang lebih 

rendah harus dipenuhi sebelum kebutuhan berikutnya. 

Misalnya, seseorang dapat berkembang meskipun 

kebutuhan existence dan relatedness belum terpenuhi; 

seluruh ketiga kategori dapat muncul pada saat yang 

bersamaan. 
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Teori ERG juga berisi dimensi frustration-

regression. Apabila tingkat kebutuhan yang lebih tinggi 

terhambat, terjadilah  peningkatan kebutuhan pada 

tingkat yang lebih rendah. Maka, frustasi dapat 

menyebabkan regresi pada kebutuhan yang lebih 

rendah. 

 

2.2.3 Motivasi Pemilihan Profesi Guru 

Motivasi mengajar mendorong seseorang untuk 

menjadi seorang guru, menguatkan komitmen untuk 

mengajar, dan mengembangkan pengetahuan 

profesional (Day, Elliot, & Kington, 2005). Davidson 

(2007) mengidentifikasi motivasi guru sebagai faktor 

kunci yang telah terbukti mempengaruhi kualitas 

pendidikan. Pada tingkat dasar, ia menegaskan, 

motivasi guru terkait dengan bagaimana mereka 

diperlakukan dan bagaimana mereka memandang 

hidup mereka sendiri serta kondisi belajar. Studi ini 

menekankan perhatian lebih bagi guru dan secara 

khusus perbaikan kesejahteraan mereka. 

 Moorhead dan Griffen (dalam Baleghizadeh & 

Gordani, 2012) menggambarkan delapan hal yang 

memotivasi guru mulai dari kompensasi yang layak dan 

adil hingga kemampuan kemajuan individu. Pertama-

tama, kompensasi yang memadai dan adil berarti 

penggajian yang sesuai dengan pekerjaan dan 

keseimbangan antara penggajian dan faktor sosial dan 

juga pekerjaan lainnya. Kedua, pekerjaan yang aman 

dan sehat berhubungan dengan kekuatan tubuh dan 
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jam kerja yang rasional. Ketiga, kesempatan untuk 

terus bertumbuh dan rasa aman ada hubungannya 

dengan kondisi untuk meningkatkan kemampuan 

pribadi, memiliki kesempatan untuk memanfaatkan 

apa yang telah dipelajari, membuat kemajuan dan 

memastikan pekerjaan dan pendapatan. Selanjutnya 

adalah konstitusionalisme, yang melibatkan kebebasan 

berbicara tanpa takut terhadap tanggapan dari pihak 

berwenang dan dominasi peraturan dan ketentuan 

pada tiap individu. Yang sama pentingnya adalah 

relevansi sosial kehidupan kerja, yang meliputi persepsi 

guru tentang tanggung jawab sosial mereka dalam 

organisasi. Perihal lainnya adalah ruang hidup total, 

yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara 

kehidupan kerja dan aspek lain dari kehidupan guru 

seperti pendidikan, waktu luang, dan kehidupan 

keluarga. Demikian juga dengan integrasi sosial dalam 

pekerjaan berorganisasi, sama pentingnya dengan 

kehidupan keluarga dan melibatkan situasi dimana ada 

rasa saling memiliki antara organisasi dan guru. Hal 

terakhir adalah adanya kemampuan kemajuan individu 

yang berkaitan dengan kesempatan untuk mandiri 

dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan 

pekerjaan, dan berbagai keterampilan di tempat kerja. 

 

2.3 Rerangka Pikir 

Secara singkat rerangka pikir bagi penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 

Rerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Turnover yang terjadi di kalangan guru pra 

sekolah dapat terjadi jika sudah ada minat atau niatan 

guru untuk mengundurkan diri (intent to leave). Minat 

guru pra sekolah untuk mengundurkan diri dapat juga 

disebabkan kondisi sekolah yang tidak sesuai dengan 

motivasi para guru memilih profesi. 
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