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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Obyek Penelitian 

 PAUD Satria Tunas Bangsa terletak di jl. 

Hasanudin 3B Salatiga. PAUD ini berdiri di bawah 

lembaga GBI Bethel Area Salatiga. Berdiri tahun 2008, 

PAUD ini mulanya hanya memiliki Kelompok Bermain 

dan akhirnya berkembang menjadi tiga kelompok 

berdasarkan penggolongan usia; Kelompok Bermain, 

Kelas A, dan Kelas B. PAUD ini dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan jumlah murid baru, namun 

tidak berimbang dengan jumlah pengajar, seperti yang 

tersaji dalam tabel dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Data Jumlah Siswa PAUD Satria Tunas Bangsa 

Tahun 
Ajaran 

Jumlah 
Pengajar 

Jumlah 
Pengajar yang 
Mengundurkan 

Diri 

Jumlah 
Siswa 
Baru 

Jumlah 
Seluruh 
Siswa 

2008 / 2009 4 - 21 21 

2009 / 2010 4 3 9 30 

2010 / 2011 5 1 28 58 

2011 / 2012 4 1 31 68 

     Sumber : Laporan Tahunan PAUD Satria Tunas Bangsa 

 

 Satu tahun setelah PAUD ini berdiri, mulai tahun 

ajaran 2009/2010, setiap tahun terdapat pengajar yang 

mengundurkan diri di PAUD Satria Tunas Bangsa. 

Jumlah pengajar yang tersedia cukup terbatas 

dibandingkan jumlah murid yang terus meningkat 
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setiap tahunnya. Di tahun ajaran 2009/2010 PAUD 

sempat mengalami krisis dimana pihak pengurus dan 

para guru belum mencapai kesepakatan apakah PAUD 

yang pada saat itu hanya menyediakan Kelompok 

Bermain akan dilanjutkan ke kelas lanjutan atau 

semua murid PAUD harus mencari TK lain agar dapat 

melanjutkan ke jenjang SD. Ketidakpastian ini 

menyebabkan turunnya minat orang tua mendaftarkan 

anak mereka ke PAUD ini. Dampak ketidakpastian ini 

secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap para 

guru. Seorang guru yang mengundurkan diri pada saat 

itu menjelaskan tidak adanya gambaran jelas PAUD 

akan berlanjut sampai ke tahap apa. Para guru 

semakin ragu ketika melihat ada beberapa pengurus 

yang mengundurkan diri. Akhirnya, tiga dari empat 

tenaga pengajar mengundurkan diri. Lalu sekolah 

merekrut empat guru baru yang kemudian salah satu 

diantaranya mengundurkan diri di tahun ajaran 

berikutnya. Di tahun ajaran 2011/2012, satu diantara 

empat guru menyusul mengundurkan diri. 

 Pada tahun awal PAUD ini berjalan, memang hal 

tenaga pendidik menjadi sebuah permasalahan yang 

cukup serius. Tidak mudah bagi para pengurus untuk 

mencari tenaga guru pengganti. Upaya yang selama ini 

dilakukan adalah pengurus sekolah melakukan 

pendekatan pada jemaat lokal yang kemudian bila 

berminat, akan diangkat menjadi guru. Hasil 

wawancara pada beberapa narasumber di PAUD ini 

ditarik kesimpulan bahwa tidak seorangpun guru yang 

berawal dari melamar untuk mengajar, tetapi bermula 
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dari ajakan pengurus untuk bergabung melayani di 

PAUD. Pengurus memang tidak memasang iklan 

lowongan pekerjaan dengan pertimbangan 

memprioritaskan pemberdayaan jemaat lokal. Namun 

strategi inipun juga memiliki kelemahan, pengurus 

kesulitan untuk merekrut guru dengan kompetensi 

yang diharapkan karena biasanya jemaat yang 

berkompetensi untuk mengajar PAUD sudah memiliki 

pekerjaan yang dianggap lebih baik. 

 Kondisi turnover di kalangan guru PAUD dari 

tahun ke tahun ternyata tidak berbanding lurus 

dengan jumlah murid baru, jumlah murid baru terus 

meningkat. Walaupun di tahun ajaran 2009/2010 

sempat terjadi krisis, PAUD ini tetap dapat 

mempertahankan kepercayaan orang tua murid. 

Pengurus dan guru mampu meyakinkan para orang tua 

murid dengan tetap menjaga dan terus memperbaiki 

kualitas. Sebagai hasilnya, di tahun 2012 satu orang 

guru mengajar kurang lebih dua puluh murid di tiap 

kelasnya, rasio jumlah guru dan murid sangat tidak 

seimbang untuk lingkup pra sekolah. Bahkan di tahun 

2013, jumlah murid terus meningkat sehingga pihak 

pengurus dan pengajar sepakat untuk menambah kelas 

di siang hari. Pengurus menyiasati dengan 

menggandeng tenaga volunteer di tiap kelasnya, 

sehingga dalam satu kelas diampu oleh seorang guru 

wali kelas dan seorang volunteer. Volunteer ini juga 

hasil dari personal approach oleh pihak pengurus. 

 Berbeda permasalahan yang terjadi pada 

pendidikan pra sekolah formal lainnya, TK Kamulyan 
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Terpadu yang berdiri tahun 2004. TK yang memiliki 

tiga kelas ini terletak di jl. Wisanggeni 2 Salatiga. Tidak 

hanya mengalami penurunan jumlah guru, tetapi juga 

penurunan jumlah siswa baru. 

Tabel 4.2 

Data Jumlah Siswa TK Kamulyan Terpadu 

Tahun 
Ajaran 

Jumlah 
Pengajar 

Jumlah Pengajar 
yang 

Mengundurkan 
Diri 

Jumlah 
Siswa 
Baru 

Jumlah 
Seluruh 
Siswa 

2004 / 2005 3 - 22 22 

2005 / 2006 3 - 28 50 

2006 / 2007 3 1 32 82 

2007 / 2008 4 1 31 91 

2008 / 2009 5 - 23 86 

2009 / 2010 5 - 17 71 

2010 / 2011 4 1 14 54 

2011 / 2012 3 1 18 49 

Sumber : Data Kepegawaian dan Data Siswa TK Kamulyan Terpadu 

 

 Pada tahun 2006 dan 2007, di TK Kamulyan 

Terpadu, satu orang pengajar mengundurkan diri 

hampir setiap tahunnya. Kemudian di tahun 2010 dan 

2011, terjadi lagi dua orang guru mengundurkan diri 

hingga tersisa tiga guru yang masih aktif. Penurunan 

jumlah murid pun cukup signifikan. Pada awal TK ini 

berdiri, jumlah siswa baru terus mengalami 

peningkatan selama kurun waktu empat tahun. Namun 

lambat laun TK ini mengalami penurunan jumlah siswa 

baru hingga separuhnya. Dari penjelasan seorang guru, 

di awal hingga pertengahan TK ini berdiri jumlah murid 

bisa mencapai delapan puluh siswa, berarti kurang 

lebih dua puluh lima siswa tiap kelasnya. Namun, lama 

kelamaan, jumlah murid berkurang hampir 

separuhnya, kurang lebih sepuluh siswa tiap kelasnya. 
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Minat orang tua murid menyekolahkan anaknya di 

sekolah ini menurun. Hal ini ditunjukkan pada saat 

awal pendaftaran orang tua murid masih banyak yang 

berminat mendaftarkan anaknya, tetapi tidak 

melanjutkan tahap berikutnya seperti daftar ulang, 

pembayaran, pengambilan seragam, dll. Namun 

sayangnya, pihak sekolah tidak menindaklanjuti 

permasalahan tersebut. 

Seorang guru memaparkan permasalahan 

lainnya yang berhubungan dengan biaya operasional 

sekolah. Beliau menjelaskan bahwa dukungan orang 

tua untuk membayarkan biaya sekolah tidak lancar 

dan tidak ada ketegasan dari pihak sekolah. Masalah 

yang kedua, manajemen keuangan sekolah di TK ini 

dikelola langsung oleh yayasan. Manajemen ini dirasa 

mempersulit kebutuhan rumah tangga sekolah karena 

sekolah yang lebih mengerti kebutuhan dan prioritas 

biaya operasional sekolah. Biaya operasional sekolah 

yang terbatas ini berpotensi menghambat kreativitas 

guru untuk mengembangkan kegiatan belajar 

mengajar. Tidak hanya itu, bahkan biaya untuk 

mengikuti seminar pun terkadang menggunakan dana 

pribadi masing-masing guru. Akhirnya, ide-ide guru 

untuk mengembangkan sekolah harus selalu 

menyesuaikan dana yang ada. Kondisi yang terus 

menerus seperti ini akhirnya mengubah pola pikir para 

guru untuk tidak memaksimalkan gagasan dan upaya 

mengembangkan sekolah, bahkan terkesan berpikir 

dan bertindak apa adanya. Perihal pendanaan, dalam 

kasus ini seperti siklus yang tidak menemukan akar 



29 
 

permasalahan. Biaya operasional yang bersumber dari 

kontribusi orang tua tidak lancar. Hal ini berdampak 

pada fasilitas-fasilitas yang seharusnya dikembangkan 

menjadi terhambat. Karena fasilitas yang terbatas, 

kreatifitas guru dalam mengajar pun juga terhambat. 

Kreatifitas guru dan fasilitas yang tidak segera 

diperbaiki menyebabkan turunnya minat orang tua 

murid untuk menyekolahkan anaknya di TK ini. 

Jumlah murid yang menurun berpengaruh juga 

terhadap pemasukan sekolah yang akhirnya juga 

berdampak pada kesejahteraan guru. Kesejahteraan 

inilah menjadi salah satu pertimbangan penting pada 

kecenderungan para guru untuk meninggalkan 

pekerjaannya. 

 

4.2 Intent to Leave 

 Fenomena turnover yang sudah dijelaskan 

sebelumnya dapat dianalisa kemungkinannya. Potensi 

akan terjadinya turnover yang disebut juga intent to 

leave akan dikaji mengenai profil subyek pada bagian 

ini. Kecenderungan untuk mengundurkan diri terjadi di 

usia pertengahan karir, karena masih banyaknya 

peluang kerja. Dari tabel yang tersaji akan dibahas tiap 

faktor yang mempengaruhi intent to leave seperti usia, 

status sertifikasi, status pernikahan, pendidikan 

terakhir, dan lama mengajar. Kemudian data intent to 

leave didapat dari hasil wawancara dengan subyek 

apakah ada minat untuk berpindah pekerjaan. 

Gambaran uraian faktor intent to leave tertera dalam 

tabel berikut ini. 
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Tabel 4.3 

Demografi dan Intent to Leave 

Subyek Usia Status 
Kepegawaian 

Status 
Pernikahan 

Pendidikan 
Terakhir 

Lama 
mengajar 

Intent to 
Leave 

1 45 
tahun 

Pengajar 
tetap 

Menikah SMEA 5 tahun Tidak 

2 39 
tahun 

Pengajar 
tetap 

Menikah D3 3 tahun Tidak 

3 38 
tahun 

PNS Menikah Sarjana 1 tahun Tidak 

4 36 
tahun 

Pengajar 
tetap 

Menikah D3 7 tahun Ragu 

5 29 
tahun 

Pengajar 
tetap 

Belum 
menikah 

Sarjana 4 tahun Ya 

6 34 
tahun 

Pengajar 
tetap 

Belum 
menikah 

D3 5 tahun Ya 

  Sumber: Data Kepegawaian PAUD STB dan TK Kamulyan Terpadu 

 

Di bawah ini adalah profil subyek yang dapat 

dianalisa berdasarkan hasil penelitian. 

 

4.2.1 Gender 

 Pada penelitian ini, keseluruhan subyek adalah 

wanita. Dari keseluruhan subyek tidak ada yang 

memegang peranan sebagai kepala keluarga, sehingga 

subyek tidak diharuskan untuk menafkahi keluarga. 

Empat subyek diantaranya adalah ibu rumah tangga 

yang bertanggung jawab mengasuh anak mereka 

sendiri, maka pilihan pekerjaan yang fleksibel menjadi 

pertimbangan utama mengapa mereka memilih 

mengajar sebagai guru pra sekolah. Berbeda halnya 

dengan dua subyek yang berstatus lajang, mereka 

bekerja setidaknya untuk menghidupi kebutuhan 

mereka sendiri. 
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4.2.2 Usia 

 Dari keenam subyek, dua guru termuda dengan 

usia 29 tahun dan 34 tahun berpotensi untuk 

meninggalkan pekerjaannya. Dua guru ini sudah lama 

mengajar kurang lebih empat hingga lima tahun. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dagli 

(2012) bahwa intent to leave terjadi pada pertengahan 

karir guru, sedangkan pada guru yang senior memiliki 

tingkat intent to leave yang rendah. 

Dua guru yang memiliki niat untuk pindah ingin 

mengembangkan diri dan tidak ingin kreatifitas mereka 

terhambat karena keterbatasan dana dan manajemen. 

Alasan pendapatan yang kurang sepadan dengan 

kinerja mereka juga menjadi penyebab munculnya 

intent to leave. Seorang subyek yang berusia tidak 

terlampau jauh, 36 tahun, menjawab ragu-ragu karena 

subyek menyesuaikan keadaan, apabila kondisi di 

sekolah sudah tidak lagi menguntungkan, subyek akan 

meninggalkan sekolah. Selama subyek masih bisa 

memperoleh pengalaman dan belajar hal-hal baru, 

subyek akan bertahan. Guru yang lebih senior memilih 

untuk bertahan dalam pekerjaannya. Mereka lebih 

menganggap pekerjaan mereka sebagai tanggung jawab 

yang akan diselesaikan sampai masa pensiun. 

 

4.2.3 Status Kepegawaian 

 Status kepegawaian di dua pra sekolah ini 

menetapkan keenam subyek ini sebagai pengajar tetap. 

Status ini tidak berpengaruh terhadap intent to leave. 
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Pada dua subyek yang memiliki intent to leave 

keduanya pun berstatus pengajar tetap. Pada penelitian 

ini status kepegawaian tidak cukup kuat untuk 

menjadi pertimbangan para guru untuk 

mempertahankan pekerjaannya ataupun meninggalkan 

pekerjaannya. Status kepegawaian guru pra sekolah 

tidak mempengaruhi pencapaian alasan pemilihan 

profesi. 

 

4.2.4 Status Pernikahan 

 Dari penelitian ini, ditemukan hasil bahwa 

adanya perbedaan status pernikahan subyek dengan 

intent to leave. Subyek yang menikah tidak memiliki 

keinginan untuk meninggalkan pekerjaannya. Adanya 

finansial yang cukup dari kepala keluarga membuat 

subyek yang menikah tidak terlalu mempermasalahkan 

penghasilan karena kesejahteraan mereka sepenuhnya 

ditanggung oleh suami sebagai kepala keluarga. 

Berbeda dengan dua subyek yang belum 

menikah, karena bagi mereka karir juga merupakan 

status sosial dan sarana untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidup, mereka memikirkan pekerjaan 

dengan penghasilan yang lebih baik. Dengan 

pendapatan yang berkisar antara empat ratus hingga 

tujuh ratus ribu rupiah sepertinya menjadi 

pertimbangan yang cukup serius bagi para guru yang 

belum menikah. Angka yang masih jauh untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidup. Para guru seringkali 
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memberikan les di luar jam kerja hingga petang untuk 

mendapatkan penghasilan ekstra. 

 

4.2.5 Pendidikan Terakhir 

 Tingkat pendidikan tidak banyak berpengaruh 

terhadap intent to leave. Namun salah satu subyek yang 

memiliki intent to leave cukup kuat adalah seorang 

sarjana. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

memungkinkan seseorang untuk mencari pekerjaan 

lain karena subyek dengan pendidikan lebih tinggi 

memiliki peluang yang lebih besar dibanding seseorang 

dengan pendidikan lebih rendah. Dari keenam subyek 

terdapat dua orang sarjana, namun salah seorang dari 

sarjana tersebut berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

yang memperoleh pendapatan langsung dari dinas 

bukan berasal dari sekolah yang terkait secara 

langsung. Alasan inilah yang mendasari mengapa 

subyek dengan berstatus PNS dengan gelar sarjana 

memilih untuk bertahan di sekolah tersebut. Berbeda 

halnya dengan subyek dengan pendidikan terakhir 

sarjana namun kesejahteraan mengajar di pra sekolah 

belum dapat memenuhi standar kebutuhan hidup. 

 

4.2.6 Lama Mengajar 

 Faktor lama mengajar tidak cukup berpengaruh 

terhadap intent to leave. Namun dapat dilihat adanya 

kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan justru 

ketika semakin lama bekerja di sekolah tersebut. Dua 

subyek yang memiliki intent to leave mengalami 

hambatan dalam mengembangkan kreativitas. Dua 
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subyek yang juga sudah cukup lama mengajar ini 

memiliki pemikiran untuk mengajar dengan pola yang 

tidak membosankan yang mungkin telah digunakan 

dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kreativitas 

sering terhambat dengan permasalahan manajerial. 

 

4.2.7 Kesejahteraan Guru 

 Dari hasil wawancara, kesejahteraan guru 

menjadi sebuah hal yang peka. Dengan penghasilan 

rata-rata empat ratus hingga tujuh ratus ribu rupiah, 

para guru harus bekerja lagi di luar jam mengajar 

untuk mendapatkan penghasilan ekstra yang pada 

akhirnya mereka tidak memiliki waktu yang fleksibel 

sesuai dengan harapan mereka. Kondisi ini semakin 

memberatkan ketika guru terkadang harus 

mengeluarkan biaya sendiri untuk mengikuti seminar 

dan pelatihan, bahkan untuk membuat alat peraga. 

Seorang guru memaparkan: 

 “Penghasilan di tempat ini jelas tidak cukup. Jadi di 
sore hari saya bekerja sebagai staf PPA (Pusat 
Pengembangan Anak) sebagai sampingan. Kita sudah 
menyampaikan ide kita untuk mengembangkan 
sekolah tapi selalu terbentur dengan dana. Kadang 
untuk mengikuti seminar saja kita harus keluar biaya 
sendiri.” 

 

Di PAUD Satria Tunas Bangsa, pengupahan 

untuk guru tidak diambil dari kas sekolah, melainkan 

dari pengeluaran rutin kas yayasan yang dalam hal ini 

adalah gereja dan dari beberapa donatur tetap. SPP 

yang diperoleh setiap bulan dari murid-murid 

digunakan seluruhnya untuk biaya operasional sekolah 
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selain gaji guru, seperti pengeluaran untuk kegiatan 

harian siswa, alat tulis, alat peraga, arena bermain, 

dsb. 

Berbeda halnya yang terjadi di TK Kamulyan 

Terpadu, SPP yang didapat dari siswa seluruhnya 

masuk ke kas yayasan. Yang memiliki wewenang 

mengatur keuangan adalah yayasan. Kepala sekolah 

dan guru tidak mengelola keuangan operasional 

sekolah. Namun permasalahan keuangan juga muncul 

dari pihak orang tua murid yang tidak rutin membayar 

SPP. Karena sekolah tidak mengelola keuangan secara 

langsung, tidak ada tindak lanjut dari sekolah apabila 

ada beberapa orang tua yang memiliki tunggakan. 

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab intent 

to leave. Berikut ini adalah tabel alasan subyek yang 

berminat untuk mengundurkan diri. 

 

Tabel 4.4 
Faktor Intent to Leave 

Subyek Alasan ingin mengundurkan diri 

5 Kesejahteraan masih jauh dibandingkan harapan. Subyek 
tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga harus 
bekerja lagi di luar jam mengajar. Sebagai guru sekaligus 
kepala sekolah, tanggung jawab dan tugas administratif yang 
tumpang tindih seringkali menyebabkan burnout. 

6 Subyek mempertimbangkan kesejahteraan yang belum ada 
peningkatan. Subyek akan mencari pekerjaan lain yang lebih 
baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Sumber: Hasil Wawancara, 2013 

 

 Subyek lima adalah kepala sekolah yang juga 

merangkap sebagai guru yang mengajar di dua kelas 

pagi dan kelas siang. Minimnya tenaga guru yang ada 
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membuat setiap guru di PAUD ini bertanggung jawab 

untuk mengajar di dua kelas; kelas pagi dan kelas 

siang. Subyek lima mengalami kesulitan mengatur 

waktu dengan tugas administratif sebagai kepala 

sekolah dan juga pekerjaan lainnya di luar jam 

mengajar di PAUD. 

Subyek enam tidak memandang mengajar di TK 

adalah pekerjaan untuk jangka panjang, subyek tetap 

memiliki rencana lain untuk mengembangkan diri. 

Subyek melihat adanya ketidak seimbangan antara 

jumlah murid yang sedikit dengan jumlah guru yang 

ada. Terlalu banyak guru juga berpengaruh pada 

besarnya pengeluaran sekolah, sedangkan jumlah 

murid terus menurun. Pendapatan yang dihasilkan 

dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Apabila seorang guru sudah memiliki niat untuk 

mengundurkan diri, maka di dalam melakukan 

pekerjaannya akan kehilangan antusiasme, bekerja 

dengan setengah hati. Jika intent to leave dibiarkan, 

dalam arti sudah menjadi turnover, guru tersebut bisa 

saja mengambil tindakan untuk mengundurkan diri 

secara tiba-tiba, maka hal ini akan mengganggu 

operasional sekolah. Tindakan ini juga dapat menjadi 

pemikiran bagi rekan kerja yang lain untuk melakukan 

hal yang sama. 
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4.3 Motivasi Memilih Profesi Guru Pra 

Sekolah 

Pada bagian akhir analisis akan dikemukakan 

adanya kemungkinan motivasi yang tidak terpenuhi 

akan menyebabkan intent to leave. 

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan 

enam subyek yang dikelompokkan dalam tiga motivasi 

kebutuhan sesuai dengan landasan teori pada bab 

sebelumnya. 

 

Tabel 4.5 

Motivasi Guru 

Motivasi Keterangan Subyek 

Existence; 
Kebutuhan 
fisiologis dan 
rasa aman 

 Melamar di tempat lain yang sesuai 
dengan ijazah tidak ada jawaban, 
sehingga subyek memilih mengajar di 
PAUD. 

 Dengan status PNS mengajukan kepada 
Dinas Pendidikan agar dipindahkan di 
TK yang lebih dekat. 

 Memilih tempat kerja yang jaraknya 
dekat dengan rumah agar lebih aman. 

Subyek 3 
Subyek 4 
 

Relatedness; 
kebutuhan 
social dan 
penghargaan 
diri 

 Keinginan mengajar anak-anak. 

 Menyukai anak-anak. 

 Loyalitas terhadap gereja dan juga 
menghormati pemimpin. 

 Memenuhi permintaan pemimpin. 

Subyek 1 
Subyek 2 
Subyek 5 
Subyek 3 

Growth; 
Kebutuhan 
aktualisasi 
diri 

 Mencari pekerjaan yang waktunya lebih 
fleksibel. 

Subyek 6 
Subyek 2 

 Sumber: Hasil Wawancara, 2013 

 

 Motivasi kebutuhan yang mendorong guru 

memilih bekerja di PAUD Satria Tunas Bangsa dan TK 

Kamulyan Terpadu didominasi oleh kebutuhan 
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relatedness. Kebutuhan untuk menjaga hubungan 

baik, menyalurkan kasih sayang, dan berinteraksi 

terhadap orang lain menjadi kebutuhan yang sebisa 

mungkin dipenuhi. Dua diantara enam subyek 

mendasari pemilihan mereka karena kecintaan 

terhadap anak-anak. Ditambah dengan dua subyek 

yang menghormati pemimpin dengan memenuhi 

permintaan pemimpin untuk bergabung di pra sekolah 

tersebut. Subyek mengatakan: 

“Saya diminta oleh bapak gembala untuk 
membantu ditempat ini, kebetulan saya habis 
lulus. Jadi mau tidak mau ya sudah. Karena 
melamar ditempat lain yang sesuai dengan 
ijasah saya juga tidak ada jawaban sehingga 
untuk mengisi waktu saya mengajar disini.” 

  

 Suka duka mengajar setiap guru di pra sekolah 

baik PAUD maupun TK hampir sama, subyek 

mengungkapkan kesenangan mereka melayani anak-

anak. Dukanya adalah ketika mereka tidak mampu 

mengembangkan kreatifitas. Motivasi mereka 

memutuskan untuk bekerja sebagai guru pra sekolah 

juga tidak lepas dari dukungan suami sebagai kepala 

keluarga. 

 

4.4 Pengalaman Suka Duka Mengajar 

 Suka duka mengajar di lingkup pra sekolah 

cukup beragam. Subyek pertama yang seorang ibu 

empat anak mengungkapkan keberatannya jika rekan 

kerjanya yang masih muda tidak dapat bekerjasama 

dalam mendampingi murid yang belum bisa mandiri 

untuk ke kamar kecil. Namun yang menjadi sisi positif 
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dalam pekerjaannya adalah ketika beliau dapat 

mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak. Sama 

halnya dengan yang dialami subyek kedua. 

 Seorang subyek dengan status PNS bahkan tidak 

mendapati pengalaman yang kurang menyenangkan 

selama menjadi guru pra sekolah. Beliau menikmati 

pekerjaannya dan menyukai hubungan dengan rekan-

rekan kerja. Subyek kelima yang menyukai anak-anak 

menceritakan dukanya ketika ide programnya tidak 

didukung oleh yayasan dan merasa tidak dapat 

mengembangkan diri ketika kreativitas harus 

menyesuaikan dana yang terbatas. Hal serupa juga 

dialami oleh subyek keenam, beliau mengatakan: 

 “Sukanya, saya punya inspirasi kalau ketemu 
anak- anak. Dukanya keterbatasan dana 
untuk mengajar anak-anak dengan alat 
peraga, tapi saya siasati dengan pengunaan 
barang-barang bekas. Memanfaatkan yang ada 
juga.” 

  

 Keterangan subyek keenam ini tidak sesuai 

dengan pendapat Kelly (2004) bahwa perilaku siswa 

yang buruk dan karakteristik individu guru memiliki 

pengaruh lebih besar pada tingkat pengunduran diri 

daripada karakteristik sekolah dan gaji. Fakta yang 

terjadi adalah meskipun guru menyukai anak-anak 

yang rata-rata mudah diatur namun tidak diimbangi 

dengan karakteristik sekolah yang mendukung atau 

menguntungkan bagi guru, maka guru pun sudah 

berpikir untuk mengundurkan diri. 
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4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Tingkat turnover yang cukup tinggi di kalangan 

guru pra sekolah menjadi perhatian khusus dalam 

penelitian ini, sehingga peneliti menelaah dinamika 

intent to leave di kalangan guru pra sekolah. Hasil 

penelitian menggambarkan motivasi yang mendominasi 

adalah kebutuhan relatedness, yaitu kebutuhan untuk 

berinteraksi, menjaga hubungan, mendapatkan 

perhatian, harga diri, dan kasih sayang. Keinginan 

status sosial ini membutuhkan interaksi dengan orang 

lain jika merasa harus dipenuhi (Robbins, 2001). 

Seperti yang diungkapkan subyek dalam wawancara: 

  “Saya mau mengajar anak-anak seperti di 
sekolah minggu jadi membawa anak-anak 
dalam kasih. Di PAUD ini saya bisa 
mencurahkan kasih dan memberkati anak-
anak seperti di sekolah minggu.” 

 

Didukung juga subyek lain yang mengungkapkan 

kecintaan akan pekerjaannya dengan anak-anak. 

Subyek mengungkapkan: 

 “Saya melihat anak-anak rasanya senang, 

otomatis situasi yang menyenangkan melihat 
anak-anak itu membuat kita semangat lagi, 
tidak membuat kita terus tepuruk dengan 
situasi yang tertekan. Begitu melihat anak-
anak saya senang.” 
 

Seorang subyek bahkan rela meninggalkan 

tempat kerjanya yang lama untuk mengajar di TK 

karena permintaan pemimpin gereja. Subyek ingin 

menunjukkan loyalitas terhadap pemimpin. Kebutuhan 
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hubungan ini menjadi motivasi yang dominan di PAUD 

Satria Tunas Bangsa maupun TK Kamulyan Terpadu. 

Adapun tingkat intent to leave di kedua sekolah 

ini bisa dikatakan cukup tinggi. Dua diantara enam 

subyek berminat akan mengundurkan diri untuk 

mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang nampak dari 

hasil penelitian, status pernikahan dan kesejahteraan 

guru menjadi dua faktor yang berpengaruh cukup kuat 

terhadap intent to leave. Budaya patriarki mungkin 

menjadi penyebab secara tidak langsung terhadap dua 

faktor ini. Budaya patriarki berarti laki-laki sebagai 

kepala keluarga yang juga berkewajiban menafkahi 

keluarga. Karena itu subyek yang telah menikah tidak 

terlalu mempermasalahkan penghasilan yang mereka 

dapat. Mereka mengajar semata-mata untuk 

kesenangan dan kecintaan pada anak-anak. Berbeda 

dengan dua subyek yang belum menikah. Mereka 

berusaha mencukupi kebutuhan mereka sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


