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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

SMP Negeri 17 Kota Bogor terletak di pinggir Kota Bogor tepatnya di 

Kecamatan Bogor Selatan. SMP Negeri 17 Kota Bogor berbatasan dengan 

Kabupaten Bogor arah Sukabumi. Untuk menuju SMP Negeri 17 Kota Bogor, bisa 

melalui arah Ciawi atau Cipaku, kemudian dari daerah Warung Nangka naik ojek 

sampai ke depan sekolah. Dilihat dari lokasinya, SMP Negeri 17 Kota Bogor 

memang terletak di perkampungan. Jalan akses di depan sekolah hanya dapat 

dilewati satu mobil, membuat siswa yang daftar ke SMP Negeri 17 Kota Bogor 

mayoritas dari siswa yang berdomisili di dekat dengan sekolah. 

 

Gambar 1-1. Peta SMP Negeri 17 Kota Bogor 
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Mayoritas lulusan SMP Negeri 17 Kota Bogor masuk ke SMK Swasta. Ada 

sebagian kecil lulusan yang berhasil masuk SMA Negeri itu pun melalui jalur Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Keterangan Ekonomi Tidak Mampu 

(KETM), Keluarga Miskin (Gakin), dan Jalur Prestasi. Sisanya tidak melanjutkan 

sekolah formal karena masuk pesantren, keterbatasan ekonomi, bekerja, bahkan 

menikah. Hasil Ujian Nasional (UN) SMP Negeri 17 Kota Bogor tahun pelajaran 

2018/2019 terendah dari 20 SMP Negeri di Kota Bogor. Berikut adalah tabel 

perolehan hasil UN tahun 2018/2019 (Pusat Penilaian Pendidikan n.d.): 
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Tabel 1.1 Capaian Nilai UN Tahun Pelajaran 2018/2019 

NO KODE NAMA SATUAN PENDIDIKAN NPSN STATUS 

JUMLAH 

PESERTA 

RERATA NILAI PADA MATA 

UJI RERATA 

NILAI B. 

INDO 

B. ING MTK IPA 

1 02040001 SMP NEGERI 1 BOGOR 20220385 N 289 89.52 91.48 87.75 83.29 88,01 

2 02040002 SMP NEGERI 2 BOGOR 20220376 N 313 85.04 80.29 76.29 76.04 79,42 

3 02040003 SMP NEGERI 3 BOGOR 20220377 N 306 80.59 72.18 63.04 67.83 70,91 

4 02040004 SMP NEGERI 4 BOGOR 20220378 N 337 89.73 88.33 83.96 80.85 85,72 

5 02040005 SMP NEGERI 5 BOGOR 20220379 N 334 88.72 85.65 83.28 82.16 84,95 

6 02040006 SMP NEGERI 6 BOGOR 20220380 N 332 82.72 75.69 72.94 75.1 76,61 

7 02040007 SMP NEGERI 7 BOGOR 20220381 N 315 80.2 70.58 62.91 68.01 70,43 

8 02040008 SMP NEGERI 8 BOGOR 20220382 N 306 85.12 77.44 68.37 74.35 76,32 

9 02040009 SMP NEGERI 9 BOGOR 20220354 N 294 78.18 65.07 56.57 59.7 64,88 
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NO KODE NAMA SATUAN PENDIDIKAN NPSN STATUS 

JUMLAH 

PESERTA 

RERATA NILAI PADA MATA 

UJI RERATA 

NILAI B. 

INDO 

B. ING MTK IPA 

10 02040010 SMP NEGERI 10 BOGOR 20220386 N 304 73.03 57.39 49.88 55.8 59,03 

11 02040011 SMP NEGERI 11 BOGOR 20220387 N 301 77.08 67.85 61.29 59.27 66,37 

12 02040012 SMP NEGERI 12 BOGOR 20220388 N 300 76.89 63.83 56.35 58.98 64,01 

13 02040013 SMP NEGERI 13 BOGOR 20220389 N 215 77 55.36 48.17 55.31 58,96 

14 02040014 SMP NEGERI 14 BOGOR 20220390 N 296 70.05 58.56 48.45 51.67 57,18 

15 02040015 SMP NEGERI 15 BOGOR 20220391 N 322 73.45 64.54 63.13 72.69 68,45 

16 02040016 SMP NEGERI 16 BOGOR 20220392 N 291 74.47 56.62 50.45 54.36 58,98 

17 02040017 SMP NEGERI 17 BOGOR 20220384 N 246 64.48 45.24 38.79 43.04 47,89 

18 02040018 SMP NEGERI 18 BOGOR 20220383 N 283 72.35 57.22 47.13 53.36 57,52 

19 02040019 SMP NEGERI 19 BOGOR 20220375 N 306 75.63 63.75 62.16 70.39 67,98 

4
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NO KODE NAMA SATUAN PENDIDIKAN NPSN STATUS 

JUMLAH 

PESERTA 

RERATA NILAI PADA MATA 

UJI RERATA 

NILAI B. 

INDO 

B. ING MTK IPA 

20 02040106 SMP NEGERI 20 BOGOR 20258321 N 257 74.59 61.11 52.32 58.45 61,62 

21 02040405 

SMP NEGERI TERBUKA 16 

BOGOR 20220392 N 67 55.52 40.57 35.22 35.97 41,82 

22 02040406 

SMP NEGERI TERBUKA 17 

BOGOR 20220384 N 8 52.5 42.75 32.5 40.63 42,10 

23 02040501 MTS NEGERI 1 BOGOR 20279510 N 355 73.54 57.26 45.75 52.81 57,34 

  204999 KOTA BOGOR - N 6377 78.21 67.69 61.26 64.7 67,97 
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Jumlah guru di SMP Negeri 17 Kota Bogor tahun pelajaran 2019/2020 ada 

35 guru dengan komposisi 1 orang kepala sekolah PNS, 26 guru PNS dan 8 guru 

honorer. 57% guru bertempat tinggal di luar Kecamatan Bogor Selatan baik itu 

masih termasuk kecamatan di Kota Bogor atau di luar Kota Bogor dengan jarak dan 

waktu tempuh ke sekolah yang beraneka ragam. 

SMP Negeri 17 Kota Bogor memaksimalkan penerimaan pada peserta didik 

yang memiliki SKTM / KETM, Gakin, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan 

sistem penerimaan peserta didik baru seperti yang disebutkan sebelumnya dan juga 

ditambah sistem zonasi, masih banyak peserta didik yang tidak mendaftar ulang 

ketika pengumuman penerimaan peserta didik baru. Mereka yang diterima tidak 

mendaftar ulang karena lebih memilih bersekolah di sekolah swasta namun dekat 

dengan rumah mereka dibanding bersekolah di SMP Negeri 17 Kota Bogor. Hal ini 

menyebabkan banyak kursi kosong ketika tahun pelajaran baru sudah dimulai. 

Penerimaan melalui jalur prestasi dan anak guru hanya sedikit yang mendaftar. 

Anak guru sendiri jarang yang didaftarkan ke SMP Negeri 17 Kota Bogor. Anak 

guru SMP Negeri 17 Kota Bogor didaftarkan ke sekolah-sekolah yang dekat dengan 

domisili tempat tinggal guru. 

Seiring dengan perjalanan waktu, banyak peserta didik yang mengundurkan 

diri dari SMP Negeri 17 Kota Bogor. Alasan mereka tidak bersekolah lagi di SMP 

Negeri 17 Kota Bogor bermacam-macam. Ada yang karena malas, pindah ke 

pesantren, pindah ke sekolah di kota atau dekat dengan rumahnya, bekerja, 

menikah, hingga tersandung kasus berat terkait pelanggaran peraturan di SMP 

Negeri 17 Kota Bogor.  
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Tingkat ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan di SMP Negeri 17 

Kota Bogor lumayan tinggi. Dari hasil rekap absen tahunan 2018/2019 terlihat 

bahwa masih banyak siswa yang ketidakhadiran tanpa keterangannya di atas 20 hari 

per tahun. Angka 20 hari ini didapat dari total hari efektif selama setahun dikalikan 

dengan 12,5% maksimal bolehnya siswa tidak hadir selama setahun. Hasil rekap 

absen siswa dapat dilihat pada gambar berikut ini: (Rekap Absen Tahunan 

2018/2019) 

 

Gambar 1.2 Hasil Rekap Absen Tahunan 2018/2019 

Penyebab yang paling banyak adalah karena malas dan ketidakadaan 

ongkos ke sekolah. Untuk peserta didik yang malas ke sekolah, penanganannya 

adalah dilakukan pemanggilan orang tua perserta didik yang bersangkutan, peserta 

didik dikonseling oleh wali kelas, BK juga kurikulum. Untuk peserta didik yang tak 

punya ongkos ke sekolah, dibantu oleh uang Gebu Cinta, atau uang pribadi wali 

kelas dan guru. Gebu Cinta adalah uang kumpulan dari siswa-siswa SMP Negeri 

17 Kota Bogor. Setiap siswa menyumbangkan uang setiap harinya. Uang tersebut 

dipergunakan untuk membantu siswa-siswa yang tidak mampu dan kegiatan siswa. 
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Hal ini bersesuaian dengan kondisi kecamatan Bogor Selatan yang merupakan 

kecamatan termiskin di Kota Bogor menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Keluarga Berencana (BPMKB). (Ningsih 2015) 

SMP Negeri 17 Kota Bogor bertahun-tahun lamanya memberlakukan 

pembelajaran dengan menggunakan dua waktu pembelajaran yaitu pagi dan siang 

selama 6 hari sekolah dari hari Senin hingga Sabtu. Kelas VIII dan kelas IX belajar 

di pagi hari pukul 07.00 - 12.00 WIB. Dan kelas VII belajar di siang hari mulai 

pukul 12.30 – 17.00 WIB. Ini dilakukan karena ruangan kelas yang kurang 

sementara banyak peserta didik baru yang mendaftar ke SMP Negeri 17 Kota 

Bogor. Ketika masih menggunakan kurikulum 2006, hal ini tak banyak terasa 

janggal. Namun ketika mulai memberlakukan kurikulum 2013, banyak 

pemberlakuan sekolah dua waktu ini berbenturan dengan kurikulum 2013 yang 

mewajibkan siswa minimal belajar minimal 40 jam seminggu. Mulai bulan Januari 

2019, SMP Negeri 17 Kota Bogor sudah memberlakukan pembelajaran full day 

school, seluruh peserta didik masuk pagi pukul 07.00 – 15.40 WIB, 5 hari sekolah 

dari hari Senin – Jumat. Kecuali hari Jumat pembelajaran dilaksanakan pukul 07.00 

– 11.00 WIB. Untuk kegiatan ekstra kurikuler siswa banyak macamnya. Ada 

Pramuka, Karate, Volly, Futsal, Paskibra. Waktu untuk eskul dilaksanakan hari 

Jumat pukul 13.00 WIB dan Sabtu pukul 08.00 WIB. 

Sebanyak 57% guru, baik yang berstatus PNS atau non PNS, mengajar di 

SMP Negeri 17 Kota Bogor berdomisili di luar kecamatan Bogor Selatan dan di 

luar Kota Bogor, guru-guru tersebut bertahan untuk mengajar di sekolah ini. 

Peneliti melakukan wawancara awal secara acak dengan beberapa partisipan 

penelitian yaitu guru-guru yang mengajar di SMP Negeri 17 Kota Bogor. 
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Adalah partisipan RY yang bertempat tinggal di Kabupaten Bogor tepatnya 

di Leuwiliang. Beliau adalah guru PNS golongan III-D dan sudah mengajar di SMP 

Negeri 17 Kota Bogor sejak tahun 2006. Beliau naik transportasi umum ke SMP 

Negeri 17 Kota Bogor dan berangkat sesaat setelah shalat subuh. Tiba di sekolah 

pukul 06.50 WIB. Untuk ongkos pulang pergi menggunakan angkot membutuhkan 

Rp 62.000,00. Bila menggunakan ojek online membutuhkan ongkos Rp 180.000,00 

pulang pergi untuk jenis motor. RY mengaku betah di SMP Negeri 17 Kota Bogor 

sehingga belum terpikirkan untuk pindah tempat kerja ke sekolah lain yang dekat 

dengan rumahnya. Sementara RY juga betah tinggal di Leuwiliang dan membeli 

rumah di Leuwiliang sehingga tak terpikirkan untuk pindah ke lokasi yang dekat 

dengan sekolah. 

Lain halnya dengan partisipan AS. Beliau adalah guru honorer yang sudah 

bekerja di SMP Negeri 17 Kota Bogor sejak tahun 2000. AS tinggal di kabupaten 

Bogor tepatnya di Bojonggede. AS mengajar di SMP Negeri 17 Kota Bogor, tidak 

mengajar di sekolah lain. AS berangkat ke SMP Negeri 17 Kota Bogor 

menggunakan alat transportasi motor. AS bergaji Rp 1.600.000,00 / bulan. Sama 

seperti RY, AS tak terpikirkan pindah sekolah, mengajar di sekolah lain atau pindah 

rumah yang dekat dengan sekolah. 

LI adalah guru honorer di SMP Negeri 17 Kota Bogor sejak tahun 2014. 

Latar belakang pendidikan LI adalah seorang Sarjana Pendidikan Matematika, 

namun mengajar pelajaran Bahasa Sunda. Sudah 3 tahun ini LI fokus hanya 

mengajar di SMP Negeri 17 Kota Bogor saja. LI bertempat tinggal di Kota Depok 

tepatnya di Cilodong. LI berangkat ke sekolah menggunakan alat transportasi 

motor. LI berpenghasilan Rp 1.500.000,00 / bulan. LI tak ingin pindah dari SMP 
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Negeri 17 Kota Bogor, ia sangat senang dapat bekerja di SMP Negeri 17 Kota 

Bogor. 

TA adalah guru PNS golongan III-B di SMP Negeri 17 Kota Bogor 

mengajar matematika. TA seharusnya mengajar di SMP Negeri 17 sejak tahun 

2003, namun karena sesuatu hal, beliau mulai aktif mengajar tahun 2008. Sudah 

sejak tahun 2015 mengajukan pindah ke berbagai sekolah baik di Kota Bogor 

maupun di Kabupaten Bogor juga Kota Depok, namun keinginannya belum juga 

terkabul. Sudah berbagai macam cara ditempuh untuk pindah, Tuhan 

menakdirkannya masih mengabdi di SMP Negeri 17 Kota Bogor. Kinerja TA 

sempat menurun dalam kurun waktu 2016 – 2019, karena berusaha pindah kerja 

tapi tak kunjung pindah juga, saat ini dalam proses pemulihan kinerja. TA saat ini 

masih berusaha pindah, kinerjanya sedikit demi sedikit mengalami kemajuan, dan 

lebih bersemangat untuk bekerja. 

Guru merupakan pekerjaan yang mulia. Dari guru terlahir generasi penerus 

bangsa yang melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan tujuan bangsa. Untuk 

mewujudkan tujuan besar itu, guru mempunyai serangkaian tugas utama dan tugas 

tambahan. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Sedangkan tugas 

tambahan guru yang relevan dengan tugas sekolah misalnya menjadi kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan (Wijaya 

2018, 50). 

Dalam menjalani peran menjadi guru, sebagian guru ada yang merasakan 

puas bekerja, sedang yang lainnya tidak puas bekerja. Menurut Colquitt, kepuasan 

seseorang dalam bekerja bergantung pada value yang ia dapat di tempat kerjanya. 
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Value adalah hal-hal atau sesuatu yang ingin diraih oleh manusia secara sadar atau 

tidak sadar (Colquitt, Lepine and Wesson 2015, 98). Makna value bagi seseorang 

bermacam-macam. Ada yang mengejar gaji, ada pula yang mengejar karier, atau 

kepuasan hati dalam bekerja walau tak bergaji besar. 

Menurut Mintarsih Danumiharja dalam bukunya yang berjudul Profesi 

Tenaga Kependidikan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

guru dalam kerjanya (Danumiharja 2014, 30). Yang pertama yaitu imbalan kerja. 

Imbalan kerja ini dapat berupa material yaitu gaji atau nonmaterial misalnya 

penghargaan kerja. Yang kedua yaitu rasa aman dalam pekerjaan, juga 

penghargaan. Rasa aman ini dapat berupa rasa aman mengenai keluarga, karier atau 

masa depan guru itu. Yang ketiga yaitu kondisi kerja yang baik atau kebutuhan 

sosial. Hal ini menyangkut hubungan sosial dengan rekan kerja atau atasan. Yang 

keempat yaitu kesempatan untuk pengembangan diri. Guru butuh pengembangan 

diri, karena bila tak mengembangkan diri maka ilmu guru tidak update. Ini 

berpengaruh pada yang diajarkan di kelas. Kelima yaitu kesempatan membina 

hubungan pribadi dengan siswa. Hubungan yang baik dengan siswa akan membuat 

nyaman kedua belah pihak dan meningkatkan kepuasan kerja guru. 

Colquitt menyebutkan salah satu kriteria kepuasan kerja adalah lingkungan 

atau environment di mana specific value-nya adalah kenyamanan dan keamanan. 

(Colquitt, Lepine and Wesson 2015, 99). Lingkungan kerja, walaupun lokasinya 

jauh dari tempat tinggal guru, dapat memberikan rasa nyaman atau tidak nyaman 

kepada guru. Hal ini tergantung bagaimana guru menyikapinya. Bila sudah tidak 

nyaman maka akan banyak akibat yang terjadi oleh guru. Salah satunya adalah 

keinginan untuk pindah atau turnover intention. 
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Guru-guru SMP Negeri 17 Kota Bogor sebagian besar bertempat tinggal di 

luar kecamatan Bogor Selatan. Banyak guru yang ingin pindah, namun banyak pula 

yang ingin bertahan di sekolah ini. Keinginan ingin pindah bila tak dipenuhi akan 

berdampak pada kinerja guru. Ada guru yang karena ingin pindah, kinerjanya 

menjadi menurun. Namun guru-guru yang lain dapat mempertahankan kinerjanya 

walaupun ingin pindah. Sebagian besar guru memilih bertahan di SMPN 17 Kota 

Bogor walaupun domisilinya jauh yaitu di luar kecamatan Bogor Selatan dan Kota 

Bogor. Mereka tak terpengaruh arus kepindahan walau setiap berangkat bekerja 

melewati sekolah-sekolah lain di Kota Bogor atau luar Kota Bogor yang lebih dekat 

dengan tempat domisili. 

Guru-guru dalam menjalani pekerjaannya pasti pernah merasakan tidak 

mood dan emosi yang tinggi. Namun guru-guru di sekolah ini terlihat puas dan 

bahagia dalam menjalani pekerjaannya. Selain dari jarak ke sekolah yang jauh dari 

rumah, guru-guru pun menghadapi tantangan dalam mengajar yaitu murid-murid 

yang berasal dari kalangan tak mampu secara ekonomi dan akademik. Guru-guru 

mengajar dengan pendekatan khusus agar ilmu dapat diterima oleh siswa juga 

kemampuan siswa dapat terasah dengan baik. 

Melihat uraian di atas, peneliti melihat suatu fenomena yang menarik dari 

guru-guru SMPN 17 Kota Bogor, yaitu guru-guru bertahan lama mengajar di 

sekolah ini serta terlihat puas dan bahagia. Peneliti mempunyai pertanyaan 

mendasar apa yang membuat guru-guru betah bertahan mengajar dan puas di SMPN 

17 Kota Bogor, yaitu bagaimana guru-guru mendapatkan kepuasan mengajar di 

sekolah ini, kepuasan kerja apa yang mereka dapatkan, untuk guru yang ingin 

pindah, apa yang menyebabkan mereka ingin pindah. Oleh karena itu tesis ini 
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membahas bagaimana kepuasan kerja guru, keinginan guru untuk pindah serta 

pengaturan mood dan emosi guru. 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam kepuasan guru di SMP Negeri 17 Kota Bogor adalah: 

1.2.1. Dengan lokasi sekolah yang jauh dari pusat Kota Bogor, banyak guru-guru 

yang bertahan mengajar di SMP Negeri 17 Kota Bogor, di mana guru-guru tersebut 

berdomisili jauh dari sekolah. Apa alasan guru bekerja di SMP Negeri 17 Kota 

Bogor? 

1.2.2. Banyak guru yang bertahan bertahun-tahun mengajar di SMP Negeri 17 

Kota Bogor bahkan ada yang sampai pensiun di sekolah ini. Bagaimana cara guru-

guru dapat puas bekerja di sekolah ini? 

1.2.3. Sebagian guru ada pula yang ingin pindah ke sekolah lain baik itu di Kota 

Bogor ataupun di luar Kota Bogor. Apa alasan turnover intention guru di SMP 

Negeri 17 Kota Bogor? 

 

1.3.Batasan Masalah 

Penelitian ini tidak membahas aspek pendidikan sekolah secara luas. 

Penelitian ini membahas bagaimana kepuasan guru di SMP Negeri 17 Kota Bogor. 

Secara spesifik peneliti meneliti dengan mengungkap apa dan bagaimana job 

satisfaction guru, para guru mengatasi turnover intention, serta bagaimana para 

guru mengelola mood dan emosi. Peneliti menyingkap kesadaran para guru 

menjalani pekerjaan di SMPN 17 Kota Bogor. Kesadaran yang berperan pada 
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penelitian ini yaitu peneliti berusaha memahami kesadaran kepuasan bekerja di 

SMPN 17 Kota Bogor yang dialami dari sudut pandang orang yang mengalaminya 

sendiri yaitu guru-guru. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak serta merta memfasilitasi 

generalisasi temuan dan digeneralisasikan di sekolah lain. Karena setiap sekolah 

memiliki keunikan sendiri-sendiri. Sehingga kemungkinan besar hasil penelitian 

akan berbeda jika penelitian ini dilakukan di sekolah yang lain. 

 

1.4.Pertanyaan Penelitian 

Kekuatan penelitian kualitatif salah satunya adalah pada pertanyaan 

penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan alat bagi peneliti untuk mengungkap 

arah penelitian baik terduga maupun tidak terduga. Dalam penelitian ini, peneliti 

merumuskan pertanyaan untuk mengungkap kepuasan guru di SMP Negeri 17 Kota 

Bogor. Berikut adalah pertanyaan penelitiannya: 

1.4.1. Bagaimana para guru memilih untuk menjadi guru? 

1.4.2. Bagaimana para guru awal bekerja di SMP Negeri 17 Kota Bogor? 

1.4.3. Bagaimana para guru mendeskripsikan job satisfaction di SMP Negeri 17 

Kota Bogor? 

1.4.4. Bagaimana para guru mengatasi turnover intention di SMP Negeri 17 Kota 

Bogor? 

1.4.5. Bagaimana para guru mendeskripsikan satisfaction with work itself di SMP 

Negeri 17 Kota Bogor? 

1.4.6. Bagaimana para guru mengatasi mood dan emosi ketika mengajar? 
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1.5.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1.5.1. Untuk mengeksplor pengalaman para guru memilih menjadi guru. 

1.5.2. Untuk mengeksplor pengalaman para guru bekerja di SMP Negeri 17 Kota 

Bogor.  

1.5.3. Untuk memahami bagaimana job satisfication para guru. 

1.5.4. Untuk memaknai bagaimana para guru mengatasi turnover intention selama 

bekerja. 

1.5.5. Untuk mengungkap bagaimana para guru mendeskripsikan satisfaction with 

work itself di SMP Negeri 17 Kota Bogor. 

1.5.6. Untuk mempelajari bagaimana para guru meredam mood dan emosi ketika 

mengajar. 

 

1.6.Manfaat Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat akademis dan 

manfaat praktis. 

1.6.1. Manfaat Akademis Penelitian 

Manfaat akademis penelitian ini yang pertama adalah sebagai referensi 

penelitian mengenai kepuasan guru untuk pendidikan di Indonesia. Manfaat kedua 

adalah menambah perbendaharaan penelitian mengenai kepuasan guru. Manfaat 

ketiga adalah sebagai masukkan untuk sekolah-sekolah dalam hal ini SMP Negeri 

17 Kota Bogor mengenai job satisfication, turnover intention dan pengelolaan 

mood serta emosi guru. 

1.6.2. Manfaat Praktis Penelitian 



 

16 

 

Penelitian ini menambah wawasan baru bagi sekolah untuk memberikan 

pengembangan job satisfaction, mengatasi turnover intention, dan meredam mood 

serta emosi ketika mengajar. Selain itu bagaimana mengelola manajerial sekolah 

berdasarkan pengembangan dan penemuan hasil-hasil penelitian yang berkaitan 

dengan ketiga hal tersebut. 

 

1.7.Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri atas enam bab. Bab 1 Pendahuluan, Bab II Landasan 

Teori, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Penyajian Data, Bab V Analisa Data, 

dan Bab VI Kesimpulan. 

Bab 1 Pendahuluan 

Pada Bab I peneliti mengawali dengan menjabarkan latar belakang masalah 

yaitu kondisi SMP Negeri 17 Kota Bogor dari sisi lokasi sekolah dan kondisi siswa 

serta guru-gurunya. Melalui latar belakang masalah tersebut peneliti 

mengidentifikasi masalah yaitu cukup jauhnya guru-guru menempuh jarak ke 

sekolah, namun mereka tetap semangat dan bahagia serta puas menjalani pekerjaan 

di SMP Negeri 17 Kota Bogor. Kemudian muncullah pertanyaan penelitian dari 

identifikasi masalah tersebut yaitu, bagaimana para guru mendeskripsikan job 

satisfaction di SMP Negeri 17 Kota Bogor, bagaimana para guru mengatasi 

turnover intention di SMP Negeri 17 Kota Bogor. Setelah itu peneliti menjabarkan 

tujuan dan manfaat penelitian. 

Bab II Landasan Teori 

Pada Bab II peneliti menjabarkan landasan teori yang dipakai pada 

penelitian ini yaitu mengenai guru, job satisfaction, turnover intention, serta mood 
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dan emosi. Peneliti menjelaskan job satisfaction, turnover intention, serta mood dan 

emosi, juga menganalisa terhadap teori-teori yang dipaparkan. Hal ini menjadi 

kerangka dasar wawancara untuk Bab III dan IV. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini, peneliti menjelaskan rancangan dan prosedur penelitian 

seperti: bagaimana memilih narasumber, apa saja yang menjadi panduan 

wawancara, bagaimana teknik pengambilan data wawancara, bagaimana 

menentukan keabsahan data wawancara, dan bagaimana cara mengolah data 

wawancara. Metode yang dipakai adalah wawancara dengan 15 orang guru, baik 

itu guru PNS dan honorer yang bertempat tinggal di luar kecamatan Bogor Selatan 

baik itu di Kota Bogor atau di luar Kota Bogor. Keabsahan data diperoleh dari 

triangulasi dan observasi kepada guru-guru tersebut. Triangulasi yang akan 

dilakukan adalah triangulasi sumber data, teori dan metode, serta peneliti 

melakukan member checking. Peneliti pun selanjutnya peneliti mencari keterkaitan 

antara konsep-konsep yang ditemukan atau yang dinamakan proposisi. 

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juni hingga November 2019 di SMP 

Negeri 17 Kota Bogor. 

Bab IV Penyajian Data dan temuan-temuan penelitian 

Bab IV berisi data hasil wawancara dan observasi kepada guru-guru, lalu 

rangkuman dari hasil wawancara tersebut dalam bentuk tabel serta temuan-temuan 

penelitian. Peneliti menuliskan faktor internal dan eksternal dari jawaban-jawaban 

pertanyaan yang dikemukakan oleh para responden. 

Bab V Analisa Data 
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Data hasil wawancara yang tertera di Bab IV diolah dan dianalisa di Bab V 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam Bab I. Peneliti menggunakan 

teori yang digunakan untuk mengkonfirmasi temuan, kontradiksi atau bahkan 

mencerahkan penelitian. Pengecekan keabsahan menggunakan triangulasi sumber 

data, serta member checking yang dirancang di Bab III. Pada bab ini peneliti 

mengungkap fenomena-fenomena yang didapatkan dari hasil wawancara. Setiap 

fenomena yang terungkap, peneliti menggali proposisinya. Peneliti pun mencari 

cara untuk meraih proposisi tersebut dari setiap fenomena. Kemudian peneliti 

menelaah lebih dalam fenomena-fenomena dan proposisi-proposisi tersebut untuk 

mendapatkan esensi-esensi yang berkaitan dengan kepuasan kerja guru di SMP 

Negeri 17 Kota Bogor. 

Bab VI Kesimpulan 

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian secara komprehensif dan 

menyajikan saran membangun secara akademis dan praktis yang semoga berguna 

bagi penelitian serupa di masa mendatang. 

  


