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Abstrak
Saat ini keinginan untuk keluar (turnover intention) dari suatu instansi, banyak dilakukan
oleh berbagai individu di kalangan manapun, turnover intention juga dialami di Yayasan
Perguruan Gajah Mada, stres kerja merupakan salah satu faktor penyebab individu
melakukan turnover intention. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres
kerja terhadap turnover intention pada Yayasan Perguruan Gajah Mada di kota Medan.
Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Perguruan Gajah Mada dengan jumlah responden
sebanyak 51 orang guru, dengan metode total sampling. Teknik pengambilan data
menggunakan skala psikologi yaitu dalam bentuk skala likert. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan menggunakan
bantuan program aplikasi SPSS 17.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stres kerja
berpengaruh terhadap turnover intention pada Yayasan Perguruan Gajah Mada di kota
Medan.
Kata kunci: Stres Kerja; Turnover Intention; Guru.
Abstract
Currently, the desire to leave (turnover intention) from an agency is mostly carried out by
various individuals in any circles, turnover intention is also experienced at the Gajah
Mada University Foundation, work stress is one of the factors that cause individuals to
make turnover intention. This study aims to determine the effect of work stress on
turnover intention at the Gajah Mada University Foundation in the city of Medan. This
research was conducted at the Gajah Mada University Foundation with the number of
respondents as many as 51 teachers, with the total sampling method. The data
collection technique used a psychological scale, namely in the form of a likert scale. The
data obtained were analyzed using a simple linear regression technique using the SPSS
17.0 application program. The results of this study indicate that work stress has an effect
on turnover intention at the Gajah Mada University Foundation in the city of Medan.
Keywords: Job Stress; Turnover Intention; Teacher.
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PENDAHULUAN
Kota Medan adalah kota metropolitan
yang terletak di provinsi Sumatera
Utara. Kota Medan resmi berdiri pada
tanggal 1 Desember 1952 dan terbagi
menjadi (empat) kecamatan, yaitu:
Kecamatan Medan Kota, Kecamatan
Medan Timur, Kecamatan Medan Barat
dan Kecamatan Medan Baru (Nababan,
2017). Kota Medan merupakan kota
yang sebagian besar penduduknya
berasal dari berbagai daerah, terbukti
dengan banyaknya remaja yang memilih
untuk melanjutkan pendidikan atau
perguruan tinggi di Kota Medan. Hal ini
dikarenakan fasilitas belajar yang
berada di kota jauh lebih baik daripada
fasilitas belajar yang berada di daerah.
Setiap
individu
pada
dasarnya
membutuhkan pendididikan karena
pendidikan sangat penting bagi
pertumbuhan manusia. Karena dari
pendidikan,
manusia
dapat
memperoleh keterampilan khusus dan
juga pengetahuan yang mendalam.
Pendidikan sebagai usaha terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pendidikan dimana peserta didik
secara
aktif
meningkatkan
keterampilannya sehingga nantinya
memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian
diri,
martabat,
kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan bagi
dirinya, bangsa dan negara (UU No. 20
Tahun 2003). Peningkatan kualitas
pembelajaran akan memungkinkan
masyarakat Indonesia memperoleh
kecakapan hidup untuk mendorong
pembangunan manusia yang seutuhnya
yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila,
sebagaimana yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Salah satu bentuk pelayanan di bidang
pendidikan adalah dengan mengelola
sekolah.

Sekolah sebagai suatu lembaga
pendidikan tempat berlangsungnya
proses pendidikan, suatu sistem yang
kompleks
dan
dinamis
untuk
perkembangan
masyarakat
yang
semakin maju. Sekolah sebagai pusat
pendidikan formal yang lahir dan
dikembangkan dari gagasan efisiensi
dan efektifitas untuk memberikan
pembelajaran
kepada
anggota
masyarakat (Adisaputo, 2010). Sejalan
dengan pernyataan diatas, mengingat
sekolah sebagai suatu organisasi, maka
peran lembaga pendidikan tidak dapat
dipisahkan. Sekolah adalah suatu
lembaga dari unsur-unsur yang berbeda
yang membentuk satu kesatuan utuh
dari berbagai jenis sistem sosial, yang
berkembang dari sekelompok individu
yang saling berinteraksi dan saling
mempengaruhi satu sama lain (Dewi,
2012).
Pendidikan di Indonesia dikelompokkan
berdasarkan tiga hal yaitu, jenjang
pendidikan
dasar,
pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi.
Yayasan Perguruan Gajah Mada
merupakan sebuah lembaga pendidikan
dengan status sekolah swasta yang
berada di Kota Medan, yang terdiri dari
tingkat Playgroup, TK, SD, SMP, SMA
dan SMK. Yayasan Perguruan Gajah
Mada berdiri secara resmi sejak pada
tanggal 17 Oktober 1977, Yayasan
Perguruan Gajah Mada ini sudah berdiri
sekitar 44 tahun yang lalu. Yayasan
Perguruan Gajah Mada adalah sekolah
yang bersifat nasional artinya sekolah
ini tidak membatasi agama ataupun
suku tertentu untuk bisa mengenyam
pendidikan di sekolah ini, dapat di lihat
dari banyaknya siswa dan guru yang
berasal dari latar belakang yang
berbeda-beda. Saat ini terdapat
beberapa guru honorer yang masih
bekerja
di
sekolah
tersebut.
Berkurangnya jumlah guru di Yayasan
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Perguruan Gajah Mada dikarenakan
berbagai masalah, ada beberapa guru
yang memilih untuk berhenti mengajar
di sekolah tersebut dengan berbagai
alasan.

mengalami kenaikan menjadi 23,5%.
Kemudian dilingkup nasional, diperoleh
presentase tingkat turnover hasil survei
Hay Group sebagai berikut:

Tidak hanya sekolah, guru juga memiliki
peranan
penting
dalam
bidang
pendidikan
untuk
meningkatkan
kualitas proses pembelajaran yang
efektif. Pindahnya seorang guru
(turnover)
tentunya
dapat
menyebabkan menurunnya kualitas
proses pembelajaran, sebab kemajuan
suatu sekolah tidak terlepas dari
berbagai komponen yang terdapat
didalamnya. Saat ini keinginan untuk
keluar (turnover) dari suatu instansi,
banyak dilakukan oleh berbagai individu
di kalangan manapun. Hal ini didukung
dari hasil survei Hay Group, dikatakan
bahwa tingkat turnover secara global
yang terus bertambah (Laporan Hasil
Survei Hay Group, 2014).

Gambar 2. Data Tingkat Turnover
Negara Hasil Hay Group Survey

Gambar 1. Turnover Global 2010-2018

Sumber : Hay Group Suvey Report, 2014
Berdasarkan data dalam Gambar 2.
Indonesia dengan persentase sebesar
25,8% berhasil menduduki peringkat ke
3 negara dengan tingkat turnover
tertinggi dibanding negara Brazil
(24,4%), US (21,8%), China (21,3%), dan
UK (14,6%). Selanjutnya turnover juga
dialami di Yayasan Perguruan Gajah
Mada, berikut adalah sebaran data
keluar dan masuk (turnover) pada guru
di SD, SMP dan SMA Swasta Gajah
Mada per tahun ajaran yang disusun
pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Data Turnover Guru SD, SMP
dan SMA
Data
Keluar
Guru

Data Masuk
Guru

2018/2019

8

5

2019/2020
2020/2021

5
3

8
5

2018/2019

1

1

2019/2020
2020/2021

2
3

1
0

2018/2019

1

1

2019/2020
2020/2021

4
3

1
2

Tahun Ajaran

SD

Sumber: Laporan Hasil Survei Hay
Group, 2014
Dari data di atas, dapat dilihat bahwa
pada tahun 2010-2018 tingkat turnover
secara global mengalami kenaikan yang
cukup signifikan setiap tahunnya,
pekerja di seluruh dunia mulai mencari
pekerjaan baru. Berdasarkan data di
atas, turnover dalam lima tahun

SMP

SMA

Sumber: Kepala Sekolah SD, SMP dan
SMA Gajah Mada, 2021
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Menurut
Mobley,
Horner,
dan
Hollingsworth (dalam Halimah, Fathoni
dan Minarsih, 2016) turnover intention
adalah kecenderungan atau niat
karyawan untuk berhenti bekerja atau
pindah ke tempat kerja yang lain sesuai
dengan keinginannya sendiri. Sejalan
dengan itu menurut Robbins dan Judge
(2015) turnover intention adalah
kecenderungan
dimana
seorang
karyawan memiliki kemungkinan untuk
meninggalkan suatu instansi karena
kurang menariknya pekerjaan saat ini
serta tersedianya alternatif pekerjaan
lain.
Oleh karena itu, sumber daya manusia
yang ada harus diatur dengan baik
karena sekolah harus menjaga sumber
daya yang memiliki kemampuan
bekerja, agar tidak menyebabkan
pindahnya seorang guru. Tentu saja,
pindahnya seorang guru yang memiliki
potensi dapat berpengaruh pada
menurunnya mutu pembelajaran di
sekolah. Kejadian guru yang berpindah
dari satu sekolah ke sekolah lain
menjadi masalah yang banyak kita
jumpai saat sekarang ini.
Menurut Manurung dan Ratnawati
(2012), turnover intention pada
karyawan dapat berpengaruh pada
organisasi ketika mengarah pada
keinginan karyawan untuk keluar dari
organisasi. Beberapa efek negatif yang
akan terjadi pada organisasi sebagai
akibat dari pergantian karyawan,
seperti: masalah keberhasilan, masalah
komunikasi dan peran sosial, dan
semangat kerja yang menurun.
Penelitian ini dilakukan saat adanya
pandemi covid-19 yang masih mewabah
di Indonesia, oleh karena itu Yayasan
Perguruan Gajah Mada membuat suatu
kebijakan agar para guru melakukan

sekolah online serta melakukan home
visit ke masing-masing siswanya, untuk
memastikan bahwa setiap siswa sudah
paham mengenai pembelajaran yang
telah diberikan oleh gurunya. Hal ini
tentunya menambah jam kerja guru,
yang pada awalnya guru bekerja di
sekolah dari pagi sampai siang, namun
karena adanya pandemi covid-19 jam
kerja guru menjadi bertambah hingga
sore. Pekerjaan yang bertambah
tentunya menjadi tuntutan dan tekanan
bagi para guru untuk menyelesaikan
pekerjaannya, hal ini tentunya menjadi
sesuatu yang krusial yang dapat
menyebabkan para guru mengalami
stres kerja. Robbins (2001) menyatakan
salah satu faktor yang dapat
berpengaruh pada turnover intention
adalah stres kerja.
Menurut Robbins (2006) mendefinisikan
stres kerja sebagai kondisi yang
didalamnya
individu
menghadapi
hambatan atau tuntutan yang terkait
dengan apa yang sangat diinginkan.
Stres kerja merupakan suatu kondisi
ketegangan yang dapat memberikan
efek pada emosi, proses berpikir, serta
keadaan seseorang. Efek dari stres kerja
sangat banyak dan beragam. Tentunya,
beberapa diantaranya bersifat positif
seperti dorongan untuk bekerja keras.
Namun, banyak pemicu stres yang
merusak dan dapat membahayakan
kesehatan atau kinerja seseorang. Stres
kerja
dapat
menjadi
penyebab
terganggunya kinerja seorang karyawan
dan berdampak pada pengunduran diri
dari suatu instansi.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu
Dewi dan Sariathi (2019) menunjukkan
bahwa stres kerja berpengaruh positif
dan signifikan terhadap turnover
intention. Ini berarti semakin tinggi
tingkat stres kerja yang dirasakan
karyawan maka semakin besar pula
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risiko karyawan untuk keluar dari
perusahaan. Penelitian ini sejalan
dengan yang dilakukan oleh Soeling dan
Sunaryo (2014) dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa stres kerja
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap turnover intention. Penelitian
ini sejalan dengan Lestari dan Mujiati
(2018)
dalam
penelitiannya
menunjukkan bahwa stres kerja
memiliki pengaruh positif terhadap
turnover intention. Penelitian ini juga
sejalan dengan Poeh dan Soehari (2017)
dalam penelitiannya menunjukkan
bahwa stres kerja berpengaruh positif
dan signifikan terhadap turnover
intention. Penelitian ini juga sejalan
dengan Wahyono dan Riyanto (2020)
dalam penelitiannya menunjukkan
bahwa stres kerja berpengaruh positif
dan signifikan terhadap turnover
intention. Penelitian ini juga sejalan
dengan Muttaqiyathun dan Rosita
(2020)
dalam
penelitiannya
mendapatkan hasil bahwa stres kerja
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap turnover intention. Penelitian
ini juga sejalan dengan yang dilakukan
oleh Hakim, Sudarmiatin, dan Sutrisno
(2018) hasil pada penelitian ini
menjelaskan
bahwa
stres
kerja
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap turnover intention. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mengetahui
apakah ada pengaruh stres kerja
terhadap turnover intention pada
Yayasan Perguruan Gajah Mada di Kota
Medan.
Turnover intention adalah sikap yang
dimiliki oleh karyawan untuk mencari
pekerjaan baru di tempat lain atau
adanya rencana untuk keluar dari
perusahaan. Menurut Mobley, Horner,
dan Hollingsworth (dalam Halimah,
Fathoni dan Minarsih, 2016) turnover
intention adalah kecenderungan atau
niat karyawan untuk berhenti bekerja

atau pindah ke tempat kerja yang lain
menurut pilihannya sendiri.
Sejalan dengan itu Robbins dan Judge
(2015) menyatakan bahwa turnover
intention adalah kecenderungan atau
tingkat dimana seorang karyawan
memiliki kemungkinan untuk keluar dari
perusahaan karena kurang menariknya
pekerjaan saat ini dan tersedianya
alternatif pekerjaan lain. Menurut
Manurung dan Ratnawati (2012)
turnover intention pada karyawan dapat
berpengaruh pada organisasi ketika
berujung pada keputusan karyawan
untuk
benar-benar
keluar
dari
organisasi (turnover).
Menurut Robbins (2001), faktor-faktor
yang mempengaruhi turnover intention
dikelompokkan dalam tiga bagian,
yaitu:
1. Karakteristik tingkat organisasi,
terdiri dari lima bagian yaitu struktur
organisasi, desain pekerjaan, stres
kerja, program penghargaan &
pensiun, serta sistem evaluasi
kinerja
2. Karakteristik tingkat kelompok, yaitu
terdiri dari dua bagian yaitu
kelompok demografik dan group
cohesiveness
3. Karakteristik tingkat individu, terdiri
dari lima bagian, yaitu usia, masa
kerja, status pernikahan, kepuasan
kerja, dan adanya kesesuaian antara
kepribadian yang dimiliki karyawan
dengan pekerjaan yang dilakukannya
Menurut
Mobley,
Horner,
dan
Hollingsworth (dalam Halimah, Fathoni
dan Minarsih, 2016) menyatakan bahwa
terdapat tiga aspek turnover intention
yang terdiri atas:
1. Adanya pikiran untuk keluar dari
organisasi (thinking of quitting).
Mencerminkan
individu
untuk
berpikir keluar dari pekerjaan atau
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tetap
berada
di
lingkungan
pekerjaan.
2. Intensi mencari pekerjaan di tempat
lain (intention to search for
alternatives).
Mencerminkan
individu berkeinginan untuk mencari
pekerjaan pada organisasi lain.
3. Intensi untuk keluar meninggalkan
suatu instansi (intention to quit).
Mencerminkan individu yang berniat
untuk keluar.
Stres kerja merupakan interaksi antara
seseorang dengan keadaan lingkungan
atau
stressor
yang
dianggap
mengancam atau menantang, dan
menimbulkan gangguan psikologis,
fisiologis, perilaku, dan gangguan pada
organisasi. Menurut Robbins (2006)
mendefinisikan stres kerja sebagai
kondisi yang didalamnya individu
menghadapi hambatan atau tuntutan
yang terkait dengan apa yang sangat
diinginkan. Menurut Robbins (2006)
menyatakan bahwa stres kerja adalah
suatu kondisi yang muncul dari interaksi
antara manusia dan pekerjaan dan
ditandai dengan perubahan dalam diri
manusia yang memaksanya untuk
menyimpang dari fungsi normalnya.
Menurut
Robbins
(2006),
mengemukakan faktor-faktor yang
dapat menimbulkan dan menyebabkan
stres kerja antara lain:
a. Faktor Lingkungan
Perubahan yang tidak pasti dalam
lingkungan
organisasi
dapat
mempengaruhi
tingkat
stres
karyawan
b. Faktor Organisasional
Tuntutan tugas yang berlebihan
dengan waktu yang singkat
c. Faktor Individual
Faktor-faktor
ini
termasuk
kehidupan pribadi pekerja, terutama
masalah
keluarga,
masalah

keuangan
pribadi,
dan
sifat
kepribadian bawaan.
1) Faktor keluarga, survei nasional
secara
konsisten
menunjukkan
bahwa orang menilai hubungan
pribadi dengan keluarga sangat
berharga. Kesulitan pernikahan dan
hubungan yang rusak adalah contoh
masalah yang menyebabkan stres
pada karyawan dan terbawa ke
tempat kerja.
2) Masalah ekonomi, dibuat oleh
orang-orang yang tidak dapat
mengelola sumber daya keuangan
mereka, ini adalah contoh kesulitan
pribadi yang dapat menyebabkan
stres
pada
karyawan
dan
mengalihkan perhatian mereka di
tempat kerja.
3) Karakteristik kepribadian, faktor
individu
yang
penting
mempengaruhi
stres
adalah
kecenderungan dasar seseorang.
Artinya,
gejala
stres
yang
diekspresikan di tempat kerja
sebenarnya berasal dari kepribadian
orang tersebut.
Menurut Robbins (2006) aspek-aspek
stres kerja meliputi tiga aspek, yaitu:
a. Pertama fisiologis, hal ini terlihat
pada orang yang terkena stres,
antara lain sakit kepala, tidur tidak
teratur, insomnia, bangun terlalu
pagi, sakit punggung, kulit gatal,
gangguan pencernaan, tekanan
darah meningkat, serangan jantung,
keringat berlebih, perubahan nafsu
makan. Kelelahan atau kehilangan
energi, dll.
b. Kedua adalah psikologis yang
mencakup;
depresi,
mudah
menangis,
cemas,
mudah
tersinggung, panas, gelisah, cemas,
rendah diri, tidak aman, mudah
tersinggung,
marah,
mudah
tersinggung, bermusuhan dengan
orang lain, tegang,
bingung,
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perasaan tertekan, komunikasi tidak
efektif, mental terkuras dan
kehilangan semangat hidup.
c. Ketiga
adalah
perilaku
yang
mencakup; sulit berkonsentrasi,
mudah
menyalahkan,
mudah
membatalkan janji atau mengingkari
janji,
suka
mengkritik
atau
menyerang orang lain, menguatkan
atau
membela
diri
secara
berlebihan,
meningkatkan
ketidakhadiran,
meningkatkan
konsumsi alkohol dan mabukmabukan,
serta
meningkatkan
agresivitas dan kriminalitas.
METODE
Variabel adalah objek penelitian, atau
fokus penelitian (Arikunto, 2010).
Variabel juga dapat didefinisikan
sebagai konsep mengenai sifat yang
terdapat pada subjek penelitian yang
berbeda secara kuantitatif atau secara
kualitatif (Azwar, 2011). Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
variabel terikat yaitu turnover intention
dan variabel bebas yaitu stres kerja.
Menurut Sugiyono (2012), populasi
adalah wilayah yang dibentuk oleh
subjek atau objek yang memiliki kualitas
dan
karakteristik
tertentu
yang
ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari
dan oleh karena itu untuk menarik
kesimpulan. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh guru yang bekerja di
SD, SMP, dan SMA Swasta Gajah Mada
dengan jumlah 51 orang guru.
Menurut Sugiyono (2012) sampel
adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah total sampling.
Total
sampling
adalah
teknik
pengambilan sampel dimana jumlah
sampel
sama
dengan
populasi
(Sugiyono, 2007). Oleh karena itu
jumlah sampel dalam penelitian ini

adalah seluruh guru yang bekerja di SD,
SMP, dan SMA Swasta Gajah Mada
dengan jumlah 51 orang guru.
Teknik
pengambilan
data
yang
digunakan untuk memperoleh data
dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan skala psikologi. Skala
psikologi adalah suatu pengambilan
data yang mengungkapkan konsep
psikologi yang menggambarkan aspek
kehidupan individu (Azwar, 2008). Skala
pada penelitian ini adalah skala model
Likert. Skala psikologi yang digunakan
adalah skala stres kerja dan skala
turnover intention.
Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan uji asumsi dan uji
hipotesa. Uji asumsi yaitu uji normalitas
dan uji linieritas. Uji normalitas yaitu
dilakukan untuk mengetahui apakah
data
penelitian
kedua
variabel
terdistribusi
secara
normal.
Uji
normalitas ini dilakukan dengan
menggunakan
uji
one-sample
Kolmogorov-smirnov dengan bantuan
SPSS version 17.0 for Windows. Uji
linieritas yaitu digunakan untuk
mengetahui apakah variabel bebas dan
variabel terikat memiliki hubungan
linear dengan menggunakan bantuan
program SPSS version 17.0 for Windows.
Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu
dimana bertujuan untuk menguji
hipotesis
tentang
ada
tidaknya
pengaruh antara variabel, maka akan
digunakan uji hipotesa regresi linier
sederhana dengan bantuan SPSS version
17.0 for windows.
HASIL
Uji normalitas yaitu dilakukan untuk
mengetahui apakah data penelitian
kedua variabel terdistribusi secara
normal. Uji normalitas ini dilakukan
dengan menggunakan uji one-sample
Kolmogorov-smirnov dengan bantuan
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SPSS version 17.0 for Windows. Data
yang dikatakan terdistribusi normal jika
p > 0,05. Hasil uji normalitas pada
penelitian ini dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Turnover
Intention dan Stres Kerja
Variabel
Sig
K-S
Turnover
0,629
0,711
Intention
Stres Kerja
0,555
0,793
Sumber: SPSS version 17.0 for Windows
Berdasarkan tabel 2. dapat dilihat
bahwa hasil uji normalitas pada variabel
turnover intention dalam penelitian ini
menunjukkan signifikansi sebesar 0,629
dan untuk variabel stres kerja
menunjukkan signifikansi sebesar 0,555.
Maka sebaran data dalam penelitian ini
dapat dikatakan normal. Berdasarkan
tabel diatas dapat dilihat hasil
perhitungan
data
penilaian
menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov
Z pada variabel turnover intention
sebesar 0,711 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,629 > 0,05 dan nilai
Kolmogorov-Smirnov Z pada variabel
stres kerja sebesar 0,793 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,555 > 0,05 maka
dapat diketahui bahwa data penelitian
normal atau memenuhi syarat uji
normalitas.
Uji linieritas yaitu digunakan untuk
mengetahui apakah variabel bebas dan
variabel terikat memiliki hubungan
linear dengan menggunakan bantuan
program SPSS version 17.0 for Windows
dengan signifikansi p < 0,05. Hasil uji
linieritas dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Linieritas Stres Kerja
Terhadap Turnover Intention
Variabel
F
Sig
Stres Kerja
Turnover
Intention

3,266

0,004

Sumber: SPSS version 17.0 for Windows
Berdasarkan tabel 3. dengan melihat
nilai signifikansi pada uji F sebesar 3,266
dengan tingkat signifikansi sebesar
0,004 lebih kecil dari 0,05. Maka
berdasarkan hal tersebut dapat
dinyatakan terdapat pengaruh stres
kerja terhadap turnover intention atau
data bergerak secara bersamaan
mendekati persamaan garis Y=X.
Pengujian hipotesa dilakukan untuk
mengetahui pengaruh stres kerja
terhadap turnover intention. Pengujian
hipotesa yang berbunyi “terdapat
pengaruh stres kerja terhadap turnover
intention pada Yayasan Perguruan
Gajah Mada di Kota Medan”. Uji
hipotesa
yang
dilakukan
untuk
mengetahui pengaruh stres kerja
terhadap turnover intention dilakukan
menggunakan teknik linier sederhana
dengan menggunakan program bantuan
SPSS for Windows 17.0.
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesa
R

R
Square

Adjusted
R Square

.159

.025

.0005

Std.eror
of the
Estimate
13.535

Koefisien
Sig
0,000

Sumber: SPSS version 17.0 for Windows
Hasil analisis data menunjukkan bahwa
stres kerja dan turnover intention
memiliki R square= 0,025. Artinya stres
kerja memberikan kontribusi terhadap
turnover intention sebesar 2,5%
sedangkan sisanya 97,5% dipengaruhi
oleh faktor lain. Dari hasil analisis yang
dilakukan oleh peneliti melalui program
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SPSS for Windows 17.0, maka model
persamaan regresi yang di dapat
adalah:
Y=a+bx+e
Keterangan:
Y= variabel
dependen
(turnover
intention)
X= variabel independen (stres kerja)
a = konstanta
Y=46,505+(0,150)X+e
Nilai persamaannya memiliki pengertian
bahwa apabila terjadi naik satu-satuan
pada stres kerja maka nilai turnover
intention pada Yayasan Perguruan
Gajah Mada akan bertambah sebesar
0,150 sehingga nilai turnover intention
pada Yayasan Perguruan Gajah Mada
sebesar 46,505+0,150= 46,655.
Uji t menguji signifikansi koefisien
regresi antara variabel bebas (stres
kerja) dan variabel terikat (turnover
intention). Dengan syarat t hitung > t tabel
maka H0 ditolak dan jika t hitung < t tabel
Ha diterima. Nilai t tabel diketahui
berdasarkan df (jumlah sampel)-1= 50;
maka nilai t hitung adalah sebesar 1,127
dan nilai t tabel adalah 2,0095 maka
dinyatakan ada pengaruh stres kerja
terhadap turnover intention.
DISKUSI
Berdasarkan
hasil
uji
statistik
menunjukkan bahwa nilai tingkat
signifikasi 0,000 < 0,05 sehingga
hipotesis
ini
diterima
dengan
diperolehnya koefisien determinasi
sebesar 0,025. Hal ini menandakan
bahwa terdapat pengaruh stres kerja
terhadap turnover intention pada
Yayasan Perguruan Gajah Mada di Kota
Medan. Diterimanya hipotesis ini tentu
saja memberikan satu temuan yang
serupa
dimana
pada
penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa stres

kerja berpengaruh terhadap turnover
intention (Dewi dan Sariathi, 2019).
Pada hasil ini juga dikatakan bahwa
2,5% pengaruh guru ingin meninggalkan
tempat kerja adalah stres kerja,
sedangkan sisanya 97,5% dapat
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dari
pernyataan di atas dapat disimpulkan
bahwa sebesar 2,5% adalah stres kerja
yang mempengaruhi turnover intention,
hal ini menunjukkan bahwa adanya
pengaruh dengan kategori lemah (kecil)
karena apabila nilai R square semakin
kecil atau bahkan mendekati nol, maka
dapat dikatakan semakin kecil pula
pengaruh variabel stres kerja terhadap
variabel turnover intention (Ferdinand,
2014).
Sejalan dengan itu menurut Robbins
(2001),
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
turnover
intention
dikelompokkan dalam tiga bagian,
yaitu: Karakteristik tingkat organisasi,
karakteristik tingkat kelompok, dan
karakteristik tingkat individu. Robbins
(2006) juga mengemukakan faktorfaktor yang dapat menimbulkan dan
menyebabkan stres kerja antara lain:
Faktor
lingkungan,
faktor
organisasional, dan faktor individual.
Berdasarkan hasil uji empirik dan uji
hipotetik dapat di lihat bahwa mean
empirik turnover intention lebih kecil
dari mean hipotetiknya (53,8 < 72,5),
sehingga dapat disimpulkan bahwa
turnover intention pada responden
penelitian berada pada kategori rendah.
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa
variabel turnover intention memiliki
mean hipotetik 72,5 dan mean empirik
53,8. Hal ini menyatakan bahwa
variabel turnover intention berada pada
kategorisasi rendah sebesar 17,6% (9
orang), yang berada pada kategorisasi
sedang sebesar 68,6% (35 orang) dan
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yang berada pada kategorisasi tinggi
sebesar 13,7% (7 orang).
Pengukuran/kategorisasi
adalah
interpretasi terhadap skor relatif skala
tersebut.
Pengkategorian
skala
dilakukan dengan bantuan statistik
deskriptif distribusi data skor kelompok
yang meliputi jumlah mata pelajaran
dalam kelompok, skor rata-rata skala,
standar deviasi, skor minimum, dan skor
maksimum. Deskripsi data ini akan
memberikan gambaran tentang status
sebaran skor skala pada kelompok mata
pelajaran yang diukur dan berfungsi
sebagai sumber informasi tentang
status subjek dalam aspek/variabel
yang diteliti (Azwar, 2008).
Menurut
Mobley,
Horner,
dan
Hollingsworth (dalam Halimah, Fathoni,
dan Minarsih, 2016), turnover intention
adalah kecenderungan atau niat
karyawan untuk secara sukarela
berhenti bekerja atau pindah ke tempat
kerja lain berdasarkan pilihan mereka
sendiri. Sejalan dengan hal tersebut,
Robbins dan Judge (2015) berpendapat
bahwa turnover intention adalah
kecenderungan atau tingkat di mana
seorang
karyawan
meninggalkan
perusahaan secara sukarela atau tidak
sukarela karena tidak menariknya
pekerjaan mereka saat ini dan
tersedianya pekerjaan lain.
Kemudian pada variabel stres kerja,
mean empiriknya lebih kecil dari mean
hipotetiknya (48,9 < 52,5), sehingga
dapat disimpulkan bahwa stres kerja
pada reponden penelitian berada pada
kategori
rendah.
Dari
hasil
menunjukkan bahwa variabel stres kerja
memiliki mean hipotetik 52,5 dan mean
empirik 48,9. Hal ini menyatakan bahwa
variabel stres kerja berada pada
kategorisasi rendah sebesar 17,6% (9
orang), yang berada pada kategorisasi

sedang sebesar 62,7% (32 orang) dan
yang berada pada kategorisasi tinggi
sebesar 19,6% (10 orang).
Menurut Nurfitriani dan Arwin (2020)
setiap pekerjaan pasti memberikan
tuntutan dan tekanan yang sering kali
membuat seseorang merasa stres
dalam bekerja. Stres kerja merupakan
suatu kondisi yang didalamnya individu
menghadapi hambatan atau tuntutan
yang terkait dengan apa yang sangat
diinginkan (Robbins, 2006). Sejalan
dengan itu menurut Handoko (dalam
Wibowo, 2014) mendefinisikan stres
kerja sebagai suatu kondisi yang
berdampak pada proses berpikir, emosi,
dan kondisi seseorang, stres yang
terlalu berlebihan dapat mengancam
kemampuan seseorang yang dapat
menganggu kinerjanya.
Berdasarkan hasil penelitian dengan 51
responden, diketahui bahwa variabel
stres kerja berada pada kategori sedang
yaitu sebesar 62,7% dan pada variabel
turnover intention juga berada pada
kategori sedang yaitu sebesar 68,6%.
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa
guru yang menjadi responden pada
penelitian ini memiliki tingkat stres
kerja dengan turnover intention yang
tergolong
sedang.
Berdasarkan
penyebaran subjek berdasarkan jenis
kelamin
dengan
51
responden,
diketahui bahwa guru yang berjenis
kelamin laki-laki yaitu sebesar 35,2% (18
orang) dan guru yang berjenis kelamin
perempuan yaitu sebesar 64,8% (33
orang).
Penelitian ini menunjukkan bahwa
62,8% (32 orang) subjek penelitian ini
adalah guru dengan usia 23 tahun-38
tahun dengan masa kerja 0 tahun-15
tahun dan sebesar 37,2% (19 orang)
subjek penelitian adalah guru yang
berusia 39 tahun-56 tahun dengan
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masa kerja 16 tahun-33 tahun. Usia
adalah salah satu alasan seseorang
untuk meninggalkan suatu organisasi,
karyawan yang lebih muda lebih
mungkin
untuk
keluar
dari
pekerjaannya. Kesediaan untuk keluar
cenderung tinggi di kalangan karyawan
muda karena mereka masih ingin
mencoba pekerjaan baru. Selain usia,
masa kerja juga menjadi alasan
seseorang
untuk
keluar
dari
pekerjaannya. Karyawan dengan masa
kerja yang lebih singkat akan lebih
banyak melakukan turnover intention
(Iskandar dan Rahadi, 2021).
Menurut Maier (1971), karyawan muda
memiliki tingkat turnover intention yang
lebih tinggi daripada karyawan yang
lebih tua. Penelitian sebelumnya telah
menunjukkan bahwa ada korelasi
negatif yang signifikan antara usia dan
turnover intention. Artinya, semakin tua
seseorang, semakin kecil keinginannya
untuk keluar dari organisasi (Mobley,
1986). Karyawan yang lebih muda lebih
mungkin
untuk
meninggalkan
perusahaan. Ini mungkin karena pekerja
yang
lebih
tua
belum
tentu
mendapatkan pekerjaan baru karena
berbagai alasan, meskipun gaji dan
fasilitas lebih tinggi.
Hal ini dinyatakan oleh salah satu
responden penelitian yang mengatakan
“saya kan sudah berumur juga, jadi
kalau mau keluar dari sekolah ini siapa
yang mau nerima saya, lain hal kalau
tadi saya masih muda kayak temanteman saya ini, ya mungkin aja saya cari
pekerjaan baru yang lebih baik kan”.
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan
bahwa guru tersebut ingin keluar dari
pekerjaannya tetapi karena umur yang
sudah tua yang tidak memungkinkan
lagi untuk mencari pekerjaan baru
sehingga guru tersebut memilih untuk
menetap.

Gilmer (1966) berpendapat bahwa
tingkat turnover intention di kalangan
pekerja muda cenderung tinggi karena
mereka masih memiliki keinginan untuk
mencoba pekerjaan baru. Selain itu,
pekerja yang lebih muda mungkin
memiliki lebih banyak kesempatan
untuk mencari pekerjaan baru dan
mengambil tanggung jawab keluarga
yang lebih rendah. Mereka mungkin
juga memiliki harapan pekerjaan yang
tidak terpenuhi dalam pekerjaan
mereka sebelumnya (Mobley, 1986).
Berdasarkan hasil penelitian Zulkifli, Tri,
dan Akbar (2019), tampak ada
hubungan antara usia dengan stres
kerja. Usia merupakan faktor yang
dapat mempengaruhi munculnya stres
kerja. Usia sangat erat kaitannya
dengan stres kerja. Semakin tua usia
seseorang dapat menyebabkan kondisi
fisiknya memburuk, sehingga lebih
rentan terhadap stres kerja. Usia
merupakan faktor penting, semakin tua
usia semakin mudah mengalami stres
kerja. Berdasarkan penelitian Zulkifli, Tri
dan Akbar (2019) menunjukkan bahwa
masa kerja berhubungan dengan stres
kerja.
Hal ini karena jam kerja yang lebih lama
berkaitan erat dengan pengalaman dan
pemahaman yang lebih baik tentang
deskripsi pekerjaan. Pengalaman akan
membantu dalam mengatasi masalah
yang terkait dengan stres kerja.
Kejenuhan biasanya muncul karena
kondisi kerja yang selalu monoton dan
ketika tidak ada perubahan atau tidak
ada insentif baru atau penyegaran bagi
pekerja,
maka
hal
itu
dapat
menyebabkan karyawan menjadi stres.
Pekerjaan rutin yang berulang-ulang
umumnya dianggap membosankan dan
monoton, sehingga karyawan bisa
bosan dan menimbulkan stres di tempat
kerja.
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
bahwa terdapat pengaruh stres kerja
terhadap turnover intention pada
Yayasan Perguruan Gajah Mada di Kota
Medan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t
hitung sebesar 1,127 lebih kecil dari nilai t
tabel sebesar 2,0095 dan nilai p sebesar
0,000 (p < 0,000). Hal ini sejalan dengan
hasil deskriptif antara variabel stres
kerja dan variabel turnover intention
yang tergolong sedang. Hasil penelitian
ini juga sejalan dengan Muttaqiyathun
dan Rosita (2020) dalam penelitiannya
mendapatkan hasil bahwa stres kerja
memiliki pengaruh terhadap turnover
intention. Penelitian yang serupa yang
dilakukan oleh Hakim, Sudarmiatin, dan
Sutrisno (2018) hasil pada penelitian ini
menjelaskan
bahwa
stres
kerja
berpengaruh dan signifikan terhadap
turnover intention.
SIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan
adanya pengaruh antara stres kerja
terhadap turnover intention pada
Yayasan Perguruan Gajah Mada di Kota
Medan. Hal ini dibuktikan dengan nilai
signifikansi pengaruh stres kerja
terhadap turnover intention sebesar
0,000 < 0,05 dan 1,127 < 2,0095 yang
artinya p < 0,05 dan berdasarkan nilai t
hitung < t tabel menyatakan adanya
pengaruh stres kerja terhadap turnover
intention. Berdasarkan hasil uji statistik
diketahui bahwa nilai tingkat signifikasi
0,000 < 0,05 sehingga hipotesis ini
diterima dengan diperolehnya koefisien
determinasi sebesar 0,025. Diterimanya
hipotesis ini tentu saja memberikan
satu temuan yang serupa dimana pada
penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa stres kerja berpengaruh
terhadap turnover intention (Dewi dan
Sariathi, 2019).
Saran bagi akademisi diharapkan dapat
mendukung proses pembelajaran dan

penerapan pengetahuan psikologis
organisasi, terutama yang berkaitan
dengan stres kerja dengan turnover
intention
di
lingkungan
kerja.
Diharapkan juga dapat menjadi
referensi untuk penelitian selanjutnya
dengan
menggabungkan
variabel
turnover intention karyawan dengan
variabel lain seperti gaji, masa kerja dan
lain-lain.
Diharapkan
instansi
dapat
mengembangkan
program
untuk
membantu guru dalam melaksanakan
tugasnya dan melakukan analisis
jabatan secara berkala sehingga guru
dapat
bekerja dengan nyaman.
Penerapan manajemen berkelanjutan
untuk mengurangi tingkat stres guru di
tempat kerja, misalnya pertemuan rutin
dengan evaluasi dan pertukaran antar
guru, termasuk pembagian tugas yang
berbeda, untuk menghindari kelebihan
beban
kerja,
misalnya
dengan
mengubah jabatan guru kelas setiap
tahun.
Saran bagi pimpinan sekolah dan guru
di Yayasan Perguruan Gajah Mada
hendaknya
lebih
memahami
pekerjaannya, menerima evaluasi dan
aturan yayasan serta mengikuti
beberapa sesi pembinaan agar dapat
terjalin komunikasi yang baik antara
direksi dan guru agar tidak terjadi
berbagai kesalahpahaman yang timbul
selama
bekerja
yang
dapat
menyebabkan stres. Diingatkan pula
bahwa peran guru sangat penting dalam
keberhasilan pembelajaran, sehingga
guru diharapkan dapat mengurangi niat
untuk meninggalkan sekolah.
Saran untuk peneliti selanjutnya, dapat
memperluas studi tentang turnover
intention dan menghubungkannya
dengan variabel lain yang mungkin
memiliki tujuan untuk memperkaya
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ilmu penyajian penelitian tentang
psikologi industri dan organisasi,
seperti: variabel kondisi pekerjaan, gaji,
budaya organisasi, dll. Dan diharapkan
dapat melakukan analisis yang lebih
mendalam, seperti wawancara, untuk
memperkuat hasil analisis pada
penelitian selanjutnya. Dan dapat
melakukan penelitian di dua atau lebih
sekolah untuk mendapatkan lebih
banyak responden penelitian untuk
menghasilkan penelitian yang lebih baik
lagi.
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