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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi saat ini begitu cepat berubah dan berdampak pada hampir 

seluruh tatanan kehidupan manusia, tak terkecuali dunia pendidikan. 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pendidikan 

membuat Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu guru harus mampu mengimbangi 

derasnya kemajuan teknologi  tersebut. Selain itu, dengan arus globalisasi yang 

seakan-akan tanpa batas ini, membuat guru harus mampu bersaing dengan tenaga 

kerja lintas dunia. Fakta tersebut menuntut SDM yang kompetitif dan berkualitas 

tinggi agar mampu terus bersaing dalam era globalisasi ini.  

Darmadi (2012, 60) berpendapat indikator suatu bangsa sangat ditentukan 

oleh tingkat sumber daya manusianya, dan indikator sumber daya manusia 

ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki. Perubahan pola pendidikan di zaman modern ini menuntut guru 

melakukan perubahan segera jika tidak ingin kalah bersaing, hal penting yang dapat 

dilakukan guru, diantaranya menggantikan teknik ceramah yang biasa berpusat 

pada guru menjadi kreatif dan inovatif sehingga lebih berpusat pada peserta didik 

agar mampu mengembangkan kualitas SDM dan mutu pendidikan pada umumnya. 

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tersebut, pemerintah berusaha 

melakukan perbaikan-perbaikan agar mutu pendidikan meningkat, diantaranya 

perbaikan kurikulum, SDM, sarana dan prasarana. Seiring perkembangan dan 
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perubahan zaman ini, perubahan tingkah laku manusiapun berubah dari waktu ke 

waktu. Hal ini yang juga merubah perkembangan sistem pendidikan di dunia dan 

di Indonesia pada khususnya.  

Pendidikan-pendidikan juga mempromosikan terkait cita-cita sosial yang 

akan dicapainya. Semua peserta didik didorong dan diarahkan untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya karena semuanya 

dianggap sebagai budaya yang sedang berlaku. Dengan cara tersebut anak-anak 

diarahkan untuk berperilaku yang sopan, hormat, dan juga patuh kepada orang 

tuanya dan norma-norma yang berlaku. Idi  (2014, 73). Perubahan ini dapat dilihat 

dari perubahan sistem pendidikan yang terdiri dari pembelajaran, pengajaran, 

kurikulum, perkembangan peserta didik, cara belajar, alat belajar, sarana dan 

prasarana serta kompetensi lulusan dari masa kemasa. Definisi pendidikan dalam 

perspektif kebijakan, sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dari uraian tersebut, penulis menemukan tiga pokok pikiran yang terkandung 

di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya: 

dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.   

 Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Sebagai guru yang 

dituntut profesional harus memiliki empat kompetensi dasar dalam pendidikan, 

yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan kompetensi kepribadian. Salah 

satu kompetensi yang dapat terlihat dan terukur adalah kompetensi profesional, 
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dimana guru dituntut untuk mengelola pembelajaran dengan baik, menguasai 

materi belajar dengan baik, memiliki strategi dalam pembelajaran dan 

menggunakan media belajar. Guru dituntut memiliki perangkat pembelajaran yang 

lengkap, seperti program tahunan, program semester, Silabus, RPP, serta perangkat 

administrasi lainnya yang menunjang pembelajaran. Singkatnya guru merupakan 

elemen kunci yang menunjang keberhasilan pembelajaran. 

   Di era globalisasi ini, masyarakat dunia dimudahkan dengan sistem 

komputerisasi di segala bidang, yang identik dengan kata digitalisasi, termasuk 

dunia pendidikan, mau tidak mau guru harus mentransformasikan diri secara teknik 

maupun sosiokultural ke dalam masyarakat digital. Kondisi guru di SD XYZ 

banyak berusia lanjut, yaitu separuhnya berusia diatas 50 tahun. Kondisi seperti ini 

cukup sulit bagi guru tersebut untuk mempelajari teknologi apalagi dituntut 

mengajar dengan menggunakan teknologi digital seperti moda e-learning. Terlebih 

saat bersamaan dilakukan penelitian ini terjadi pandemi global Covid-19, memaksa 

guru untuk beradaptasi dengan era 4.0 lebih awal. Hal ini tentu menjadi beban 

psikologis bagi guru, disatu sisi guru harus menyesuaikan diri dengan peradaban 

masa kini, di sisi lain kondisi fisik dan mental guru tidak mendukung untuk 

melakukan hal tersebut. Tentu hal ini dibutuhkan kebijaksanaan serta kecermatan 

kepala sekolah dalam mencari solusi terbaik agar kualitas pendidikan sekolah tetap 

terjaga.   

 Guru yang berkarakteristik seperti apa yang dikatakan mampu 

mentransformasikan diri pada era digital saat ini, era revolusi pendidikan 4.0. Peran 

guru menjadi sebagai fasilitator dalam belajar, bukan sebagai satu-satunya sumber 

ilmu pengetahuan. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada 
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untuk mendesain pembelajaran kreatif yang memampukan siswa aktif dan berpikir 

kritis. Guru yang mampu melatih siswanya untuk menemukan sendiri jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu pengetahuan tidak hanya bersumber dari buku, 

melainkan berbagai media elektronik.   

 SD XYZ sebagai sekolah pemerintah diharapkan mampu menjadi 

komunikator yang baik, diantaranya, bagi pemerintah dengan cara mampu 

melaksanakan program-program pemerintah dengan baik, selain itu sekolah 

menjadi mitra dalam membangun relasi yang baik dengan orang tua murid untuk 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa-siswinya. Sekolah 

diharapkan mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam 

kepemimpinan, karyawan/staf, kegiatan belajar mengajar, pelatihan dan 

pengembangan guru, pengembangan kurikulum, memperkuat visi - misi sekolah, 

budaya sekolah, keterlibatan orang tua atau masyarakat. Dengan kata lain sekolah 

mampu memberikan layanan pendidikan dengan menghadirkan guru-guru serta staf 

yang profesional.  

 Para ahli mengatakan profesionalisme berfokus pada penguasaan ilmu dan 

kemampuan mengelola serta strategi penerapannya. Profesionalisme tidak hanya 

berupa pengetahuan teknologi dan manajemen namun berupa sikap. Syarat guru 

profesional di era globalisasi diharapkan memiliki 1) dasar ilmu yang mumpuni 

sebagai penerapan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu 

pengetahuan; 2) menguasai cara-cara mengasah profesi berdasarkan riset dan 

praktis pendidikan, yaitu berupa ilmu praktis bukan hanya konsep-konsep. 3) 

mampu mengembangkan kemampuan profesional secara terus-menerus. 
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 Dengan tuntutan yang demikian besar, guru sebagai garda terdepan dalam 

sistem pendidikan tentunya membutuhkan dukungan dari banyak pihak, 

diantaranya yaitu kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah, rekan kerja, orang 

tua murid dan peserta didik atau siswa siswinya. Dukungan yang diterima guru 

dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik membuat rasa nyaman 

dan optimis dalam bekerja, namun dalam kenyataannya, semakin lama masa kerja 

terkadang membuat guru menjadi lamban dalam bekerja, karena merasa sudah 

sepuh, tidak perlu lagi belajar, dengan anggapan sebentar lagi akan masuk masa 

pensiun. Sebagian guru yang senior mengalami kejenuhan dalam bekerja, ditandai 

dengan kurang ada motivasi mengerjakan tugasnya selain tupoksinya. Pekerjaan 

yang ringan saja seringkali meminta bantuan guru muda/honor. Tak ayal tuntutan 

pekerjaan yang semakin berat memicu rasa antipati sebagian guru terhadap 

tugasnya, yang berdampak ada keinginan untuk mutasi ke sekolah lain atau 

mengajukan pensiun dini sebagai abdi negara atau PNS.  

 Dari data kepegawaian, SD XYZ sebenarnya kekurangan tenaga guru, 

pertama karena ada satu orang guru diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)  

di sekolah lain,  dua orang guru sudah memasuki masa pensiun, dan satu orang guru 

meninggal dunia. Jadi SD XYZ kekurangan empat tenaga guru, sehingga 

diperlukan pengelolaan yang cermat untuk mengatasinya, sementara menunggu 

pemerintah daerah untuk menyediakan tenaga guru PNS baru. Hal tersebut 

berdampak pada beban kerja guru yang semakin meningkat karena berusaha 

menyeimbangkan kondisi tersebut.  

  Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pekerja dalam organisasi akan 

cenderung membuat pekerja bertahan bekerja pada organisasi tersebut Colquitt, 



 

6 

 

Lepine, dan Wesson (2015, 116). Guru yang berkomitmen terhadap sekolah di 

mana ia bekerja, tentunya memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga 

belum tentu menjadi suatu jaminan pula bagi seseorang yang berkomitmen tinggi 

di tempat ia bekerja, menjadi good citizen (warga yang baik). 

   Robbins (2015, 46) mengemukakan bahwa seseorang dengan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi memilki perasan yang positf mengenai pekerjanya, 

sedangkan seseorang dengan level yang rendah memilki perasan yang negatif. 

Robbins (2015, 170) disebutkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang 

diterima pekerja dengan banyaknya ganjaran yang diyakini seharusnya diterima. 

Pendapat mengenai penyebab bahwa terdapat ketidakpuasan guru dalam bekerja 

disebabkan oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah yang kurang menghargai 

kinerja guru namun kepuasan kerja guru juga dapat didukung oleh promosi, 

pengawasan, sikap atasan dalam memberikan motivasi, gaji dan tunjangan.  

  Di era globalisasi ini, kepala sekolah diharapkan mampu menjadi mediator 

bagi perkembangan masyarakat dan lingkungan. Untuk dapat mewujudkan itu, ada 

salah satu tipe kepemimpinan kepala sekolah yang perlu diterapkan dan 

dikembangkan, yaitu transformational leadership. Dalam transformational 

leadership ini kepala sekolah memberikan peluang dan kesempatan serta 

mendorong semua warga sekolah (peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan) 

untuk bekerja atas dasar sistem nilai yang baik dan benar, sehingga semua warga 

sekolah akan bersedia, tanpa paksaan, dan berpartisipasi secara optimal dalam 

mencapai visi, misi dan tujuan sekolah.  
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  Kepala sekolah yang bergaya transformasional memiliki karakteristik 

seperti berikut ini: 1) memiliki visi, misi, tujuan yang jelas dan mempunyai 

semangat untuk berbagi ide dan pengalaman, 2) menciptakan lingkungan belajar di 

sekolah yang menyenangkan, 3) menjadi contoh yang positif bagi semua warga 

sekolah, 4) mengakui kemampuan, potensi dan nilai-nilai individu warga sekolah, 

5) mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab pribadi dan kelompok. 

Sedangkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guru yang harus dilaksanakan 

diantaranya: 1) guru membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap 

(RPP beserta perangkatnya), 2) melaksanakan kegiatan pembelajaran atau KBM  3) 

melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, yaitu ulangan dan ujian, 4) 

melakukan analisis hasil ulangan harian, 5) menyusun dan melaksanakan program 

perbaikan atau remedial dan pengayaan, 6) mengisi daftar nilai peserta didik 7) 

melaksanakan kegiatan membimbing transfer knowledge (pengimbasan 

pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran, 8) membuat perangkat 

pembelajaran dan atau alat peraga 9) mengembangkan perilaku menghargai karya 

seni, 10) aktif dalam kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, 11) 

melaksanakan tugas tambahan di sekolah, 12) mengadakan pengembangan program 

pembelajaran, 13) membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik, 14) 

mengisi dan mengecek absensi atau daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran, 

15) mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya, 16) mengumpulkan, 

menyusun dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat. Tugas guru ini 

dijelaskan dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional,  Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 
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2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 

2008 tentang Guru. 

Albatros (2012, 17) mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu proses 

yang melibatkan pemimpin dan para pengikutnya, dimana sang pemimpin 

mempengaruhi mereka untuk melakukan apa yang diinginkannya. Kepemimpinan 

yang berkaitan dengan kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk 

mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang 

kondusif. Hasibuan (2016, 13) mengatakan bahwa, pemimpin adalah seseorang 

yang mempergunakan wewenang kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain 

serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu 

tujuan.  

 Kepemimpinan yang memadai sangat diperlukan untuk mewujudkan 

kinerja organisasi yang tepat dan bermutu. Kepemimpinan itu sendiri harus mampu 

memotivasi atau memberi semangat kepada para stafnya dengan jalan memberikan 

inspirasi atau mengilhami kreativitas mereka dalam bekerja. Transformational 

leadership inilah yang secara akademis cukup diyakini akan mampu menjawab 

tantangan  dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. 

 Raihani (2010, 20) transformational leadership adalah sebuah gaya di mana 

pemimpin cenderung mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran 

guru tentang apa yang benar dan apa yang penting, untuk meningkatkan 

kematangan motivasi guru serta mendorong para guru untuk melampaui minat 

pribadi demi mencapai kemaslahatan sekolah, masyarakat atau organisasi. 

Pemimpin transformasional menurut Masaong dan Tilomi (2011, 167) adalah 

pemimpin yang memiliki wawasan jauh kedepan dan berupaya memperbaiki dan 
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mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini tapi dimasa datang. 

 Turnover Intention adalah derajat kecenderungan sikap yang dimiliki oleh 

karyawan untuk mencari pekerjaan baru di tempat lain atau rencana untuk 

meninggalkan perusahaan dalam masa tiga bulan yang akan datang, enam bulan 

yang akan datang, satu tahun yang akan datang, dan dua tahun yang akan datang 

Dharma (2013, 1). Menurut Mobley (2011, 15) turnover intention adalah hasil 

evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungannya dengan perusahaan dimana 

dia bekerja namun belum diwujudkan dalam tindakan nyata. 

 Menurut Wijono (2010, 43) lingkungan kerja yang menyenangkan bagi 

karyawan melalui pengikatan hubungan yang harmonis dengan atasan maupun 

bawahan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang ada di 

tempat bekerja akan membawa dampak positif bagi karyawan sekaligus 

mengurangi keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan karena perusahaan 

telah memberikan rasa nyaman kepada karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan  

Dari beberapa penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa turnover 

intention  adalah keinginan dari seorang karyawan untuk berpindah dari 

pekerjaannya atau dapat juga diartikan dimana seseorang meninggalkan 

organisasinya. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi pokok pembahasan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu gaya transformational leadership berdampak kepada 

kepuasan kerja dan turnover intention. 

Aspek berikutnya yang menjadi dasar pemilihan masalah penelitian ini 

adalah adanya research gap. Pada penelitian sebelumnya, pokok bahasan tentang 

turnover intention sudah banyak dilakukan, namun terdapat perbedaan hasil yang 

ditunjukkan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek 
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Novalia, Citra Dewi, dan Made Subudi pada CV. Gita Karya Persada Denpasar 

(2015) menyatakan bahwa Transformational leadership berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Dikatakan bahwa transformational 

leadership berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. 

Kepuasan karyawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention. Penelitian I Gede Diatmika Paripurna (2017) menunjukkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan, kepemimpinan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

turnover intention karyawan, kepemimpinan tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian Nia Astining Dewi (2019) 

menyatakan bahwa Transformational leadership tidak memiliki pengaruh terhadap 

turnover intention. 

Dengan beberapa variabel yang sama namun memunculkan hasil yang 

berbeda pada penelitian sebelumnya, menarik penulis untuk lebih jauh meneliti 

tentang transformational leadership dan pengaruhnya dengan turnover intention 

serta ingin mengetahui pengaruh antar variabel yang diselidiki dalam penelitian ini. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diindikasikan terdapat masalah di 

SD XYZ yang menyebabkan beberapa guru berniat untuk mengajukan mutasi 

bahkan pensiun dini. Masalah terjadi diduga adanya indikator kepuasan kerja yang 

negatif serta turnover intention. Adapun permasalahan yang teridentifikasi antara 

lain: 
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1) Guru-guru yang masa kerjanya sudah puluhan tahun mengalami masa burnout 

(kejenuhan) dalam bekerja ditunjukkan oleh perilaku yang sulit diajak maju 

untuk belajar mengembangkan potensi diri dan meningkatkan 

profesionalitasnya. 

2) Komitmen organisasi dari setiap guru, yaitu keadaan yang merepresentasikan 

keinginan guru untuk tetap bertahan di dalam organisasi. Ada guru yang 

mengisyaratkan untuk mutasi mandiri dan beberapa guru lainnya memikirkan 

untuk pensiun lebih awal. 

3) Kepuasan kerja yang mengidentifikasikan rasa senang atau tidak senang yang 

dirasakan dan dipikirkan atas pekerjaan dalam organisasi. Kepuasan kerja 

dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya sering terlambat, sering izin 

meninggalkan tugas/kelasnya. Abai terhadap tanggung jawabnya, tidak 

responsif dalam berelasi dengan orang lain, baik guru, atasan maupun dengan 

orang tua murid. 

4) Gaya transformational leadership kepala sekolah yang berupaya 

menumbuhkembangkan potensi setiap guru maupun tenaga kependidikan 

dalam rangka meningatkan kualitas pendidikan di sekolah, namun terkadang 

justru menambah tekanan kerja pada guru maupun tenaga kependidikan 

lainnya. 

5) Stres pada guru sehubungan dengan beban kerja yang terus menerus bahkan 

meningkat dengan adanya pembelajaran dengan moda home learning. Guru 

merasa kurang adanya keseimbangan dalam pembagian kerja. Ada guru yang 

dituntut bekerja ekstra karena ada tanggung jawab ke atasan, namun ada juga 



 

12 

 

guru yang lebih sering mengobrol ketimbang bekerja menghasilkan karya atau 

menuntaskan tupoksinya. 

6) Komunikasi kepala sekolah terhadap bawahannya yang perlu untuk 

dikembangkan dan diperhalus, sehubungan beberapa guru senior berusia jauh 

lebih tua daripada kepala sekolah. Miskomunikasi kerap terjadi akibat 

perbedaan cara pandang terhadap suatu hal. 

7) Perlu diadakannya pelatihan dan pengembangan potensi guru secara berkala 

dan terukur, guru kurang mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang 

berfungsi untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan guru dalam 

menjalankan peranannya sebagai pendidik.  

8) Budaya organisasi untuk knowledge sharing belum dimaksimalkan. Guru yang 

mendapatkan undangan pelatihan sangat jarang membagikan ilmu yang 

didapatkan kepada rekan guru lainnya. 

9) Rendahnya hasil UKG guru yang menandakan belum ada dampak pemberian 

tunjangan sertifikasi dengan kompetensi guru. 

10) Kinerja guru yang belum maksimal sesuai tupoksinya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

  Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti menemukan banyak 

variabel yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan turnover intention pada guru di 

sebuah sekolah, maka peneliti akan membatasi masalah yang diteliti, yaitu berada 

di lingkungan SD XYZ yang fokusnya pada masalah transformational leadership, 

kepuasan kerja dan  turnover intention.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, 

maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah gaya transformational leadership berpengaruh negatif terhadap 

turnover intention guru di SD XYZ? 

2) Apakah gaya transformational leadership berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja guru di SD XYZ? 

3) Apakah kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention guru 

di SD XYZ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis gaya transformational leadership berpengaruh negatif 

terhadap turnover intention guru di SD XYZ. 

2) Untuk menganalisis  gaya transformational leadership berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja guru di SD XYZ. 

3) Untuk menganalisis kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention guru di SD XYZ. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bukan hanya semata-mata 

untuk kepentingan peneliti, namun juga dapat bermanfaat bagi banyak pihak, 

diantaranya: 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

pengembangan pemikiran dalam dunia pendidikan, serta memperkaya hasil 

penelitian mengenai pengaruh gaya transformational leadership terhadap kepuasan 

kerja dan turnover intention guru. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi dalam membuat penelitian-penelitian lainnya 

terkait dengan variabel pada penelitian ini dan menjadi sumber bacaan yang 

memberikan pengetahuan lebih luas serta bermanfaat bagi pembaca. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terkait bagaimana guru ingin 

diperlakukan oleh atasannya. Selain itu manajemen sekolah dapat mengetahui 

perilaku guru yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan turnover intention. 

Pemimpin dapat mengetahui kebutuhan yang diperlukan karyawan dan keluhan-

keluhan yang dimilikinya dalam bekerja dan potensi yang dimiliki karyawannya. 

Hal itu akan berdampak pada karyawan, yaitu menjadi lebih menghargai dan 

menghormati pemimpinnya. Melalui penelitian ini, kepala sekolah dapat 

mengetahui tingkat kepuasan guru dalam bekerja sehingga pada akhirnya mampu 

meningkatkan kinerjanya serta menghasilkan lingkungan kerja yang efektif dan 

kondusif di Sekolah XYZ sehingga menurunkan tingkat turnover intention pada 

guru. 
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1.7  Sistematika penulisan  

Tesis ini terdiri dari lima bab dengan perincian pada masing-masing bab. 

Pada bab satu, penulis mengungkapkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan 

latar belakang diadakan penelitian. Langkah berikutnya adalah identifikasi berbagai 

masalah yang terkait dengan latar belakang sehingga perlunya pembatasan masalah. 

Mengacu pada batasan masalah karena itu disusun rumusan masalah yang akan 

dijawab melalui serangkaian penelitian dan menjadikannya sebagai tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini. Penulis mencantumkan manfaat penelitian, 

dengan harapan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. Secara keseluruhan tesis 

ini dijabarkan dalam sistematika penulisan; 

Pada bab dua berisi landasan teori yang menjelaskan tentang variabel-

variabel dalam penelitian. Dalam bab ini, dijabarkan kajian pustaka yang digunakan 

untuk menjelaskan teori mengenai transformational leadership, turnover intention, 

dan kepuasan kerja, dan melalui beberapa praktisi sebelumnya. Kerangka berpikir 

serta hipotesis penelitian juga dijabarkan pada bab ini. 

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Pada bab ini, penulis 

menguraikan desain dan langkah-langkah penelitian yang berguna untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data. 

Kemudian dijelaskan juga setting dan subjek penelitian. 

Dalam bab empat, yaitu menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan 

pada bab satu. Rumusan masalah yang ada dijawab dengan menguraikan hasil 

penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab ini 

dijelaskan hasil analisis data yang didapatkan dari subjek penelitian dan interpretasi 
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data mengenai masing-masing variabel penelitian serta menghubungkannya dengan 

landasan teori yang ada.  

Bab lima terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Pada bab 

ini, dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi bagi manajerial sekolah, 

serta saran sebagai penutup yang dapat bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


