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ABSTRAK
ETOS KERJA GURU PAUD DI KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN DAN
MASA KERJA TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Vera Fatmawati, A520090085, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Tujuan diadakan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan etos kerja guru
PAUD di Kalijambe ditinjau dari tingkat pendidikan dan masa kerjanyanya.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif deskriptif. Sampel yang diambil
sebayak 30 orang guru PAUD di kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Data
yang dikumpulkan adalah data tentang tingkat pendidikan, masa kerja dan etos
kerja guru PAUD di kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan
menggunakan metode angket dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode statistik Analisis Varian Dua Jalan (Two Way Anova).
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Terdapat perbedaan etos kerja guru
PAUD di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen ditinjau dari tingkat
pendidikannya dengan nilai Fhitung = 8.247 sedangkan Ftabel = 4.32 (Fhitung > Ftabel).
Guru dengan tingkat pendidikan SMA memiliki etos kerja paling rendah (ratarata 65,44), kemudian guru denga tingkat pendidikan Diploma memiliki etos kerja
lebih tinggi (rata-rata 68,91), dan yang memiliki etos kerja paling tinggi adalah
guru dengan tingkat pendidikan sarjana (rata-rata 71,60). 2) Terdapat
perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen
ditinjau masa kerjanya dengan Fhitung = 17,700 sedangkan Ftabel = 4.32 (Fhitung >
Ftabel). Guru dengan masa kerja 0 – 5 tahun memiliki etos kerja yang paling
tinggi. Sedangkan guru dengan masa kerja 6 – 10 tahun adalah guru yang
memiliki etos kerja paling rendah. 3) Terdapat perbedaan etos kerja guru PAUD
di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen ditinjau dari masa kerja dan tingkat
pendidikannya dengan Fhitung = 6,784 sedangkan Ftabel = 4.32 (Fhitung > Ftabel).
Kata kunci: Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Etos Kerja
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A. PENDAHULUAN
Gambaran awal yang diperoleh dari hasil observasi di lokasi
penelitian, yaitu di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen bahwa guru
PAUD di Kalijambe Sragen mempunyai tingkat etos kerja yang berbedabeda, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Hal ini ditunjukkan oleh motivasi
kerja dan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
mengajarnya yang tercermin dari perbedaan tingkat disiplin, sikap terhadap
pekerjaan, dedikasi dan loyalitas terhadap pekerjaan serta peraturan yang
berlaku, dan sebagainya.
Ditinjau dari tingkat pendidikan dan masa kerjanya, guru PAUD di
Kalijambe Sragen memiliki tingkat pendidikan dan masa kerja yang berbedabeda di antaranya ada yang lulus SMA, Diploma, dan S1. Sedangkan masa
kerjanya ada yang kurang dari 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan ada yang lebih dari
10 tahun.
Berdasarkan perbedaan tingkat pendidikan dan masa kerjanya guru
PAUD di Kalijambe Sragen tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Adakah perbedaan etos kerja guru PAUD di Kalijambe ditinjau dari
tingkat pendidikannya?
2. Adakah perbedaan etos kerja guru PAUD di Kalijambe ditinjau dari masa
kerjanya?
3. Adakah perbedaan etos kerja guru PAUD di Kalijambe ditinjau dari
tingkat pendidikan dan masa kerjanya?
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Atas dasar permasalahan tersebut, maka tujuan diadakan penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan
Kalijambe Kabupaten Sragen ditinjau dari tingkat pendidikannya.
2. Untuk mengetahui perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan
Kalijambe Kabupaten Sragen ditinjau dari masa kerjanya.
3. Untuk mengetahui perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan
Kalijambe Kabupaten Sragen ditinjau dari tingkat pendidikan dan masa
kerjanya.
Etos kerja merupakan suatu sikap mental berisikan sistem nilai yang
menyangkut persepsi individu dalam melaksanakan pekerjaannya yang harus
selalu dipahami para guru. Menurut Bukhori (2001: 40), etos kerja artinya
ialah sikap terhadap kerja, pandangan terhadap kerja, ciri-ciri atau sifat
mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang atau suatu golongan atau
suatu bangsa.
Menurut Usman (1998 : 31-41), etos kerja seorang meliputi: memiliki
visi dan misi jauh ke depan, rasa senang dan bangga terhadap pekerjaan,
disiplin, tanggung jawab, konsisten, konsekuen, inovatif dan kerja keras.
Seorang guru yang memiliki etos kerja tinggi akan memiliki semangat dan
tanggung jawab besar terhadap pekerjaanya. Semangat dan tanggung jawab
ini hanya dimiliki oleh seorang guru yang berkompeten di bidangnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja menurut Azwar
dalam Gading (2001 : 55) adalah ”pengalaman pribadi, kebudayaan,
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orang lain yang dianggap penting (significant other), media massa,
institusi atau lembaga pendidikan, dan lembaga agama, serta faktor
emosi dalam diri individu”. Berdasarkan pendapat tersebut, pengalaman
pribadi dan lembaga pendidikan turut mempengaruhi etos kerja. Bila
dikaitkan dengan penelitian ini, pengalaman pribadi bagi seorang guru di
sekolah adalah pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar sangat terkait
dengan masa kerja, karena seorang guru yang memiliki masa kerja yang
semakin lama tentu juga pengalaman mengajarnya semakin banyak. Semakin
lama masa kerja yang dimiliki seorang guru tentu pengalaman mengajarnya
juga semakin bertambah sehingga akan berpengaruh terhadap etos kerjanya
juga semakin tinggi.
Selain pengalaman mengajar, lembaga pendidikan yang dalam
penelitian ini adalah tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh para guru
PAUD di Kalijambe Sragen juga akan berpengaruh terhadap etos kerja. Hal
ini karena semakin tinggi tingkat pendidikan guru, maka semakin tinggi pula
tingkat kompetensinya. Sebaliknya, jika pendidikan guru di bawah standar
minimal maka akan mengurangi kadar kompetensinya. Semakin tinggi
tingkat pendidikannya, akan semakin tinggi pula tingkat pemahamannya
terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa.
Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Terdapat perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan Kalijambe
Kabupaten Sragen ditinjau dari tingkat pendidikannya.
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2. Terdapat perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan Kalijambe
Kabupaten Sragen ditinjau masa kerjanya.
3. Terdapat perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan Kalijambe
Kabupaten Sragen ditinjau dari tingkat pendidikan dan masa kerjanya.

B. METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini adalah seluruh PAUD di wilayah Kecamatan
Kalijambe Kebupaten Sragen. Waktu penelitian ini direncanakan pada
semester genap tahun ajaran 2012/2013, yang meliputi persiapan penelitian
sampai penyusunan laporan penelitian. Populasi yang dalam penelitian ini
adalah semua guru PAUD di Kecamatan Kalijambe Kebupaten Sragen Tahun
Ajaran 2012/ 2013 yakni sebanyak 103 orang. Karena populasi dalam
penelitian ini memiliki sub-sub populasi, maka penetapan sampel dalam
penelitian

dilakukan dengan cara proporsional random sampling. Jumlah

subyek dalam penelitian ini adalah lebih dari 100 orang, maka sampel yang
diambil sebayak 30 orang atau sekitar 30% dari jumlah subyek.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini metode angket digunakan untuk mengumpulkan data
tentang etos kerja guru PAUD di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.
Sedangkan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk
mendapatkan data mengenai tingkat pendidikan guru dan masa kerja guru
PAUD di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.
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Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode statistik analisis varian (anova) dua jalan. Analisis
varians dua jalan merupakan teknik analisis data penelitian dengan desain
faktorial dua faktor. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang
digunakan untuk dasar peninjauan sekor untuk variabel terikat.
Untuk menghitung harga-harga yang ada di tabel persiapan anava dua
jalan tersebut dapat diolah dengan menggunakan bantuan analisis program
SPSS (Statistical Product Service Solution) versi 11.00.for windows. Jika nilai
Fhitung yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai Ftabel lebih besar
(Fhitung > Ftabel), berarti hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya jika
(Fhitung < Ftabel), berarti hipotesis yang diajukan ditolak.

C. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan
pengujian secara statistik yaitu pengujian Two Way Anova dengan
menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 11.00 diperoleh hasil
Fhitung = 6,784 sedangkan Ftabel = 4.32 dengan demikian Fhitung > Ftabel, sehingga
hipotesis yang penulis ajukan dapat diterima. Artinya terdapat perbedaan etos
kerja guru PAUD di Kalijambe ditinjau dari tingkat pendidikan dan masa
kerjanya. Dengan kata lain bahwa tingkat pendidikan maupun masa kerja akan
mempengaruhi tingkat etos kerja seorang guru.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Azwar dalam Gading (2001 : 55)
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja di antaranya adalah
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pengalaman pribadi dan lembaga pendidikan. Pengalaman pribadi bagi
seorang guru di sekolah adalah pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar
sangat terkait dengan masa kerja, karena seorang guru yang memiliki masa
kerja yang semakin lama tentu juga pengalaman mengajarnya semakin
banyak. Sebagaimana Suwaluyo (1988: 26) menyatakan bahwa pengalaman
mengajar adalah masa kerja yang dapat dilihat dari bayaknya tahun mengajar.
Semakin lama guru mengajar maka seharusnya guru akan lebih banyak
mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Pengalaman bermanfaat yang
didapatkan guru tersebut dapat digunakan untuk mengoreksi dan memperbaiki
proses belajar mengajar yang dilakukannya.
Adapun perbedaan etos kerja guru PAUD di kalijambe ditinjau dari
tingkat pendidikan dapat diketahui dari tabel descriptive statistic seperti yang
telah dijelaskan di atas. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa jika
ditinjau dari tingkat pendidikan, guru PAUD di Kalijambe yang memiliki etos
kerja paling tinggi adalah tingkat sarjana (rata-rata nilai 71,60 atau kategori
baik), selanjutnya adalah tingkat diploma (rata-rata 68,91 atau kategori baik),
dan terakhir adalah tingkat SMA (rata-rata 65,44 atau kategori baik). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari tingkat pendidikan,
semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin baik etos guru PAUD di
Kalijambe.
Hal tersebut sesuai yang disampaikan Sudarwan (2002: 30-31), bahwa
tingkat kompetensi seorang guru dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu latar
belakang pendidikan serta penguasaan guru terhadap materi bahan ajar,
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mengelola pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas bimbingan dan
lain-lain. Hal ini berarti bahwa guru yang memiliki tingkat pendidikan dasar
atau menengah tentu akan memiliki etos kerja yang berbeda dengan guru yang
memiliki tingkat pendidikan tinggi. Hal ini karena semakin tinggi tingkat
pendidikan guru, maka semakin tinggi pula tingkat kompetensinya.
Sebaliknya, jika pendidikan guru di bawah standar minimal maka akan
mengurangi kadar kompetensinya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya,
akan

semakin

tinggi

pula

tingkat

pemahamannya

terhadap

materi

pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa.
Adapun jika ditinjau dari masa kerjanya, guru PAUD di Kalijambe
yang memiliki etos kerja paling tinggi adalah dengan masa kerja 0 – 5 tahun
(rata-rata nilai 78,14 atau kategori baik), selanjutnya adalah 6 – 10 tahun (ratarata 59,22 atau kategori cukup), dan terakhir adalah dengan masa kerja di atas
10 tahun (rata-rata 70,21 atau kategori baik). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa jika ditinjau dari masa kerjanya, guru PAUD di Kalijambe
yang memiliki masa kerja 0 – 5 tahun memiliki etos kerja paling tinggi,
kemudian dengan masa kerja di atas 10 tahun, dan yang memiliki etos kerja
paling rendah adalah dengan masa kerja 6 – 10 tahun. Hal ini bisa disebabkan
adanya sikap senioritas seorang guru yang merasa sudah lama bekerja
sehingga menganggap dirinya lebih berpengalaman. Sebagaimana dikatakan
Robbins (2001 : 45) bahwa masa kerja adalah senioritas seseorang dalam
menjalankan pekerjaan tertentu.
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D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Terdapat perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan Kalijambe
Kabupaten Sragen ditinjau dari tingkat pendidikannya.
2. Terdapat perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan Kalijambe
Kabupaten Sragen ditinjau masa kerjanya.
3. Terdapat perbedaan etos kerja guru PAUD di Kecamatan Kalijambe
Kabupaten Sragen ditinjau dari masa kerja dan tingkat pendidikannya.
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