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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Tingkat Intent to Leave di Kalangan Guru 

PAUD Satria Tunas Bangsa dan TK Kamulyan 

Terpadu 

 Dari keseluruhan enam guru, terdapat dua guru 

yang memiliki keinginan untuk mengundurkan diri 

(intent to leave). Di PAUD Satria Tunas Bangsa dan TK 

Kamulyan Terpadu, dua guru yang berpotensi intent to 

leave usia mereka paling muda diantara keenam guru, 

yaitu dua puluh sembilan tahun dan tiga puluh empat 

tahun. Subyek yang berada pada usia ini memiliki 

peluang atau pilihan kerja yang lebih besar 

dibandingkan subyek yang berusia kurang lebih empat 

puluh tahun. 

Kesejahteraan guru menjadi pertimbangan utama 

pada guru yang berniat untuk mengundurkan diri. 

Penghasilan guru yang paling rendah kurang lebih 

empat ratus ribu rupiah, sedangkan yang paling tinggi 

dengan jabatan kepala sekolah kurang lebih tujuh 

ratus ribu rupiah. Kondisi ini mengharuskan tiga orang 

guru bekerja sampingan di luar jam mengajar; dua 

orang guru menjadi guru les privat dari sore hari 

hingga malam hari, sedangkan seorang guru bekerja 

sebagai staff administrasi lembaga lain dari siang hari 
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hingga sore hari. Hal ini mereka lakukan agar dapat 

mencukupi kebutuhan hidup mereka. 

Ketika guru memilih bertahan atau berniat untuk 

meninggalkan pekerjaan, dilatar belakangi juga oleh 

tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Keseluruhan 

gender guru adalah wanita; dua orang wanita lajang 

dan empat orang wanita menikah dan memiliki anak. 

Guru yang belum berumah tangga, mereka harus 

bekerja untuk menafkahi paling tidak diri sendiri. Guru 

yang sudah menikah cenderung memilih bertahan 

untuk sementara waktu untuk mengajar di sekolah, 

karena penghasilan bukanlah prioritas karena mereka 

tidak berperan sebagai kepala keluarga. 

1.1.2 Motivasi Memilih Profesi Guru Pra Sekolah 

Motivasi yang tidak terpenuhi dapat 

menyebabkan munculnya intent to leave. Pada saat 

awal guru memenuhi permintaan pemimpin untuk 

melayani di bidang pendidikan, mereka berharap 

pelayanan ini akan sebanding dengan kesejahteraan 

mereka. Kesejahteraan ini menjadi dasar dari motivasi 

kebutuhan existence yang harus terpenuhi terlebih 

dahulu. 

Demi memenuhi permintaan pemimpin, seorang 

subyek meninggalkan pekerjaan yang lama untuk 

mengajar di TK dengan harapan memiliki pekerjaan 

yang lebih baik. Diharapkan dengan hubungan baik 

dengan pemimpin dapat mempermudah untuk 

menyampaikan gagasan-gagasan mengembangkan 
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sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, subyek 

mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide-ide 

untuk meningkatkan kualitas sekolah karena 

keterbatasan dana yang menjadi permasalahan tanpa 

ujung pangkal. 

Ketika subyek memutuskan untuk bekerja 

sebagai guru pra sekolah dengan alasan karena ingin 

bekerja dengan waktu yang lebih fleksibel dibanding 

pekerjaan lain, pada akhirnya hal itu sulit dicapai 

karena ternyata subyek masih harus bekerja lagi di 

luar jam mengajar untuk mencari penghasilan 

tambahan. 

1.2 Implikasi Terapan 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi TK Kamulyan Terpadu, kesejahteraan guru 

sebaiknya ditingkatkan agar guru dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Bagaimanapun juga, 

penghasilan merupakan kebutuhan mendasar para 

guru. Jika kebutuhan para guru dapat tercukupi 

dengan mengajar di TK ini, guru tidak akan 

memikirkan atau bahkan memutuskan untuk 

mencari pekerjaan lain. Pihak pengelola juga 

sebaiknya mempertimbangkan peningkatan kualitas 

sekolah dengan mendanai baik pelatihan-pelatihan 

ataupun seminar-seminar yang diperlukan para 

guru untuk pengembangan sekolah melihat 

penurunan jumlah murid tahun-tahun terakhir ini. 
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2. Bagi pengurus PAUD Satria Tunas Bangsa, 

diharapkan dapat mempertimbangkan kelayakan 

gaji yang diperoleh para guru, terutama guru-guru 

yang berpendidikan tinggi, berkompeten dan dinilai 

memiliki kinerja yang baik. Jika kelayakan gaji ini 

tidak disikapi dengan serius, pihak pengurus akan 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan guru yang 

berkualitas secara latar belakang pendidikan juga 

memiliki kinerja yang baik. Peningkatan jumlah 

siswa akan terus bertahan apabila sekolah 

menyediakan dan mempertahankan guru-guru yang 

berkualitas sebagai unsur penting dalam 

pendidikan. 

1.3 Keterbatasan Penelitian dan Agenda 

Penelitian Selanjutnya 

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki 

keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dalam lingkup guru yang 

masih aktif mengajar untuk melihat seberapa 

besar minat guru untuk mengundurkan diri. 

Penelitian ini tidak melihat alasan-alasan kuat 

dari guru yang sudah mengundurkan diri; 

2. Penelitian ini dilakukan satu arah saja dengan 

para guru di PAUD Satria Tunas Bangsa dan 

TK Kamulyan Terpadu. Penelitian ini tidak 

melibatkan pengurus yayasan terkait guna 

mengumpulkan informasi mengenai kebijakan 

sekolah untuk mempertahankan guru. 
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Adanya keterbatasan tersebut, maka diusulkan 

beberapa agenda penelitian yang akan datang sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengamati lebih jauh fenomena 

turnover, penelitian dapat dilakukan dengan 

metode wawancara dengan guru-guru yang 

sudah mengundurkan diri sehingga alasan 

guru memutuskan untuk mengundurkan diri 

atau berpindah tempat kerja dapat diketahui 

lebih mendalam. 

2. Perlu dikaji lebih mendalam tentang kebijakan 

sekolah untuk mempertahankan guru agar 

tetap mau bergabung di suatu sekolah 

sehingga turnover yang berdampak negatif 

dapat diminimalisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


