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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Bagi warga Indonesia yang menginginkan kemajuan bangsanya maka 

pendidikan merupakan masalah yang utama, karena pendidikan tidak hanya 

sekedar sebagai pengawet kebudayaan dan mewariskan dari generasi ke 

generasi, tetapi harus mampu mengubah dan mengembangkan pengetahuan, 

karena pengetahuan akan menjadi landasan utama bagi segala aspek 

kehidupan. Maka dari itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antar sekolah, masyarakat dan keluarga. 

Apabila kita berbicara tentang pendidikan maka yang ada di benak kita 

adalah sosok seorang guru, guru memegang peranan yang cukup penting dan 

merupakan salah satu faktor yang dominan dalam rangka untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Hampir tanpa kecuali, guru merupakan satu diantara 

pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat. Memang benar, ada 

masyarakat yang mengakui pentingnya peranan guru dengan cara yang lebih 

konkret. Namun demikian, masih ada masyarakat yang kurang menghargai 

besarnya peran dan tanggung jawab seorang guru, termasuk pula masyarakat 

yang sering menggaji guru kurang layak. 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengontrol dan 

mendidik anak selama di sekolah, bisa dikatakan bahwa guru merupakan 

orang tua kedua bagi siswa, sehingga di tangan seorang guru terletak tumpuan 
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dan harapan-harapan generasi penerus tonggak perjuangan bangsa ini. 

Apalagi di zaman sekarang ini guru mempunyai tanggung jawab yang amat 

penting mengingat banyaknya sendi kehidupan sosial yang melenceng dari 

tujuan pendidikan, khususnya tujuan pendidikan Islam. Oleh karena itu guru 

harus mampu mengembangkan profesionalismenya sebagai seorang guru, 

akan tetapi hal itu tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh kondisi 

yang kondusif yaitu tingkat kesejahteraan yang memadai dan mekanisme 

kontrol proses pendidikan yang efektif.   

Di Indonesia bahasan tentang guru memang tidak lepas dari mengupas 

masalah rendahnya gaji mereka yang membuat turunnya etos kerja mereka 

yang pada gilirannya semakin memperburuk kualitas pendidikan anak-anak 

kita. Hal ini sangat disayangkan mengingat tugas seorang guru yang  sangat 

vital dalam dunia pendidikan yaitu sebagai ujung tombak dalam 

mempersiapkan dan mengembang sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan-kemampuan dan pengetahuan yang cukup.  

Dalam sejarah Islam kita mengetahui bahwa pengajaran al-Qur’an dan 

agama masa permulaan Islam tersebar, semakin sulit mendapat guru untuk 

masa permulaan Islam tersebar, semakin sulit mendapat guru untuk mengajar 

anak-anak muslim. Maka orang-orang Islam menggaji guru anaknya. 

Menurut Al-Abrasyi dalam Ahmad Tafsir menerima gaji karena mengajar 

tidak bertentangan dengan maksud mencari keridhoan Allah dan zuhud di 

dunia ini, karena guru memerlukan uang untuk memenuhi keperluan 

hidupnya. Menerima gaji tidak mesti menghilangkan keikhlasan, karena 
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keikhlasan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan uang. Tidak digaji 

dapat saja tidak ikhlas, digaji besar dapat juga sangat ikhlas. Ikhlas adalah 

suasana hati, sedangkan uang adalah suasana lahiriah. Bagaimana orang dapat 

mengejar dengan ikhlas bila dihimpit oleh kekurangan. Maka dari itu gaji 

yang besar perlu bagi guru, untuk menjalani pekerjaannya secara profesional. 

(Suryana 2013:35).  

Sebaliknya jika gaji yang diterima guru kurang dari standar atau kecil, 

maka hal itu akan berimbas terhadap etos kerja guru, sehingga bagaimana 

mungkin bangsa ini bisa mencetak kader-kader pembangun yang mempunyai 

kecerdasan dan intelektual tinggi jika guru tidak mempunyai etos kerja yang 

tinggi pula. Walaupun pemerintah telah berupaya untuk meningkat 

profesionalisme guru tanpa digaji yang cukup maka hal itu tidak akan 

terwujud. Program apapun yang akan diterapkan pemerintah tetapi jika gaji 

guru rendah, jelaslah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guru akan 

mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Sehingga 

profesionalisme guru disangsikan. Padahal di dalam Journal PAT (2001) 

dijelaskan bahwa di Inggris dan Wales untuk meningkatkan profesionalisme 

guru pemerintah mulai memperhatikan pembayaran gaji guru diseimbangkan 

dengan beban kerjanya. Mengapa di indonesia juga tidak diberlakukan seperti 

itu, mengingat akan besarnya tugas dan tanggung jawab seorang guru.   

Di kabupaten Karanganyar, hingga saat ini  khususnya di kecamatan 

Jaten hampir seluruh guru PAUD honorer menerima gaji rata-rata 100 ribu- 

300 ribu per bulan (wawancara dengan Wahyuningsih Guru PAUD Pertiwi, 
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12 Juni 1013). Bagaimana seorang guru tersebut akan sejahtera sedangkan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tidak mencukupi. Guru juga 

seorang manusia yang mempunyai kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan makanan untuk 

menumbuhkan, melindungi, dan memelihara tubuh, pakaian untuk menutupi 

badan, perumahan untuk melindungi diri dari panas dan hujan, serta 

pendidikan untuk mencerdaskan otaknya. Semua itu diperlukan dan harus 

dipenuhi jika manusia ingin hidup bahagia dan sejahtera secara materi, oleh 

sebab itu  masih banyak guru yang mencari tambahan nafkah di luar 

profesinya sebagai seorang guru, sehingga etos kerja dari mereka sangat 

disangsikan jika keadaan yang terjadi demikian adanya, karena bagaimana ia 

bisa menguasai materi yang ada jika untuk meningkatkan diri tidak ada 

karena mereka tidak sempat, karena yang disibukkan oleh mereka diluar 

rumah adalah mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.  

 Sehingga memang benar bahwa tingkat kesejahteraan guru di 

Indonesia sangat memprihatinkan maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian di RA. Ath-Thohiriyyah Getas, Jaten, Karanganyar karena RA. 

Ath-Thohiriyyah yang setara PAUD ini merupakan salah satu PAUD Islam 

yang terbaik di tingkat Kecamatan Jaten. Hal ini membuktikkan bahwa etos 

kerja yang dimiliki guru-guru di PAUD tersebut sangat tinggi walaupun 

mereka mempunyai pekerjaan sampingan yaitu mengajar TPA, dan ada juga 

guru yang mempunyai  pekerjaan sabagai penjahit, berjualan di sore harinya, 

tetapi mereka tidak lupa akan tugas utama mereka. Disamping itu etos kerja 
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mereka terlihat tinggi dengan bukti kehadiran mereka yang tepat waktu yaitu 

jam 07.00 WIB mereka sudah sampai di sekolah walaupun mayoritas dari 

guru tersebut rumahnya jauh dari sekolah.  

Guru-guru di RA. Ath-Thohiriyah selalu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan target pembelajaran yang telah ada di kurikulum, namun untuk 

kesejahteraan di PAUD tersebut bisa dikatakan kurang layak, karena terbukti 

dengan gaji yang setiap bulan mereka terima sebesar 150 ribu-300 ribu 

(Wawancara dengan Farichah Bendahara sekaligus guru di RA. Ath-

Thohirriyyah)  maka banyak guru yang mencari tambahan nafkah diluar 

tugasnya sebagai seorang guru, diantaranya berdagang, memberikan les privat 

di sore hari, menjahit, berdagang dan lain-lain. Perbedaan massa kerja 

memang mempengaruhi tingkat gaji tersebut, namun perbedaan tingkat gaji 

para guru PAUD sangatlah tipis kurang lebih 25.000 sampai 30.000 per 

bulan. Kita bandingkan dengan gaji pembantu rumah tangga yang rata-rata 

800.000 per bulan, padahal kita melihat peran dan tugas serta tanggung jawab 

seorang guru lebih vital dari pembantu rumah tangga. Dengan kenyataan 

tersebut mendorong penulis untuk mengetahui pengaruh kelayakan ekonomi 

guru terhadap etos kerja, dengan judul “ Pengaruh Kelayakan Ekonomi Guru 

Terhadap Etos Kerja di RA. Ath-Thohiriyyah Getas, Jaten, Karanganyar”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang 

istilah yang digunakan, maka disini perlu dikemukakan batasan dan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Kelayakan Ekonomi Guru 

a. Kelayakan   

 Kelayakan adalah perihal layak (patut, pantas); kepantasan 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,2001: 504). 

b. Ekonomi  

 Ekonomi yaitu pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya 

yang berharga (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001: 220). 

c. Guru 

Secara etimologis atau dalam arti sempit guru adalah orang yang 

kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau dikelas. 

Sedangkan secara luas guru yaitu orang yang bekerja dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam 

membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing (Hadari 

Nawawi, 2002: 123).  

Di dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

disebutkan bahwa guru adalah tenaga pendidik professional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Sedangkan dosen adalah pendidikan professional dan 
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ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, 

dan memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.  

Jadi yang dimaksud kelayakan ekonomi guru disini adalah 

sesuatu yang sepantasnya diberikan kepada seorang guru yang telah 

memberikan pendidikan masing-masing 

2. Etos Kerja 

Etos berasal dari kata Yunani, ethos, artinya ciri, sifat, atau 

kebiasaan, adat istiadat atau juga kecenderungan moral. Menurut 

Geertz, etos berdasarkan yang berkaitan dengan aspek moral maupun 

etika yang dihasilkan oleh budaya (Badaruddin, 2010 : 17). 

Adapun kerja adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan 

mengerahkan seluruh aset pikran dan dzikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba 

Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya 

sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairu ummah) (Toto 

Tsamara, 2002: 25). 

Jadi yang dimaksud dengan etos kerja adalah totalitas kepribadian 

dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, menyakini dan 

memberikan makna ada sesuatu, yang mendorong dirinya untuk 

bertindak dan meraih amal yang obtimal (high performance).(Toto 

Tsmara, 2002: 20). 



   8 

 

Dari semua penegasan istilah di atas maka dapat ditarik suatu 

gambaran dari pengertian judul skripsi diatas adalah sesuatu yang 

sepantasnya (layak) di terima oleh seorang guru sebagai pendidikan 

suatu lembaga pendidikan dari materi terhadap etos kerja dalam 

melaksanakan dan menjalankan amanahnya sebagai pendidik.  

C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan pembatasan terhadap masalah agar 

penulisan tidak menyebar kemana-mana dan penulisan lebih terfokus pada 

masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dari karya tulis ini 

adalah: 

“Apakah ada pengaruh antara Kelayakan Ekonomi Guru Terhadap Etos Kerja 

di RA. Ath-Thohiriyyah Getas, Jaten, Karanganyar”. 

D. Hipotesis 

          Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang masih harus 

dibuktikan dengan perhitungan statistik setelah data terkumpul. Hal ini sesuai 

dengan pendapat suharsimi Arikunto, “hipotesis dapat diartikan sebagai 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. 

 Tingkat ekonomi guru akan berpengaruh terhadap etos kerja guru. 

Berdasarkan dugaan tersebut peneliti mengajukan: 
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1.  Hipotesis Alternatif (Ha) 

Adanya pengaruh antara kelayakan ekonomi guru terhadap etos kerja, 

yang berarti semakin tinggi kesejahteraan guru maka etos kerja guru 

semakin tinggi (baik) pula. 

2.  Hipotesis Nihil (Ho) 

Tidak ada pengaruh antara kelayakan ekonomi guru terhadap etos kerja, 

yang berarti tinggi rendahnya kesejahteraan yang diterima oleh seorang 

guru tidak akan berpengaruh terhadap etos kerja mereka. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka hipotesis harus diuji kebenaranyya 

melalui pengumpulan dan analisis data. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

            Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetaui sejauhmana pengaruh kelayakan ekonomi guru terhadap etos kerja 

di RA. Ath-Thohiriyyah Getas, Jaten, Karanganyar. 

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah : 

1. Memberikan sumbangan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam penentuan standar gaji guru, yang hal itu akan 

berimbas terhadap peningkatan etos kerja guru. 

2. Sebagi acuan untuk mengadakan analisis dalam upaya perbaikan ekonomi 

guru yang selanjutnya akan membangkitkan etos kerja guru. 

3. Memberikan gambaran yang dapat dijadikan acuan bagi RA. Ath-

Thohiriyyah Getas, Jaten, Karanganyar. 
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F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini. 

Penelitian yang membahas tentang etos kerja yang berkaitan dengan 

kedisiplinan oleh Henik Mukhoniah (2003), dalam skripsinya yang berjudul: 

Kedisiplinan Guru Agama Dengan Minat Belajar Bidang Studi Pendidikan 

Agama Islam Bagi Siswa Kelas II SLTP N 1 Toroh, Grobogan Tahun 

Pelajaran 2002/2003. 

Penelitiannya membahas tentang faktor disiplin guru yang mencangkup 

kedisiplinan dalam memanfaatkan waktu, mengajar, mempunyai tanggung 

jawab terhadap profesi dan beretos kerja tinggi, penelitian ini sama-sama 

membahas tentang etos kerja yang mencangkup kedisiplinan, keikhlasan, 

kejujuran, dan tanggung jawab namun perbedaannya dengan penelitian yang 

penulis buat adalah tentang subyeknya yaitu antara guru Agma Islam dengan 

guru PAUD.  

Penelitian yang membahas tentang etos kerja, yaitu oleh Ning Afdatu 

Khayati (2005), dalam sekripsinya yang berjudul: Hubungan Religiusitas 

Dengan Etos Kerja Karyawati Muslim Pabrik Di Kecamatan Kroya Kabuaten 

Cilacap.  

Penelitiannya, keberhasilan seseorang jika tidak didasari dengan ibadah 

dan berdo’a maka tidak akan mendapatkan sesuatu yang memuaskan. Bekerja 

dan beribadah itu suatu usaha yang akan membawa kita lebih mendekatkan 
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diri kepada Allah. Dengan berdo’a dan berusaha maka Allah akan memberi 

rezeki yang lebih mudah dan bermanfaat bagi keluarga. 

Penelitian yang membahas tentang kesejahteraan guru oleh Subhan 

(2003), dalam sekripsinya yang berjudul: Pengaruh Kinerja Guru Terhadap 

Kesejahteraan Guru SLTP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 

2002/2003.  

Penelitiannya, pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala sekolah SLTP 

Muhammadiyah 5 Surakarta untuk meningkatkan profesionalnya guru dan 

tenaga pendidik yang ada menggunakan model pembinaan kurikulum, 

musyawarah guru mata pelajaran, mendorong guru untuk melanjutkan 

pendidikan yang dibuat penulis ialah sama-sama mengangkat tentang 

kesejahteraan guru perbedaanya ialah subyeknya yaitu guru SLTP dengan 

guru PAUD. 

G. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai 

secara sistematis dengan tujuan agar data yang diperoleh valid sehingga 

penelitian ini layak untuk diuji kebenarannya. 

1. Jenis dan Pendekatan  Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan, menurut 

Suryabrata (2003: 23) penelitian lapangan (Field Reseach) adalah untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, keluarga atau 

masyarakat. 
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Sedangkan sifat penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif 

yaitu data yang bisa diselidiki secara lagsung, dan bisa dihitung dengan 

memakai alat-alat pengukur sederhana (Bambang Tri Cahyono 2001: 72). 

2. Metode Penentuan Subyek 

a. Populasi 

           Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Sumarto 

2010: 102). Dalam hal ini populasinya adalah semua guru di RA. 

Ath-Thohiriyyah Getas, Jaten, Karanganyar, sebanyak 9 guru. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Sumarto 2010: 104)  

Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik  mengambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah populasinya lebih besar dari 100, dapat 

diambil 10 - 25%  atau lebih. 

 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil termasuk populasi kecil, 

maka penelitian ini merupakan penelitian populasi kecil yang mana 

subyeknya hanya 9 orang. Jadi seluruh responden pada dasarnya 

dimasukkan.  

3. Metode Pengumpulan Data 

 Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:  

a.  Metode Primer  

1) Metode Angket  

Metode angket adalah suatu pengumpulan data dengan  

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan 
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kepada responden dengan harapan memberikan respon atau daftar 

pertanyaan tersebut (Sumarto 2010 : 49). Adapun angket yang 

digunakan adalah angket tertutup dan langsung yaitu peneliti 

mengajukkan pertanyaan yang juga disertai dengan kemungkinan 

jawabannya, maka responden hanya memilih jawaban yang 

dianggap paling sesuai, dan pertanyaan dari angket tersebut 

bermaksud menggali atau merekam informasi mengenai diri 

responden ( Sanapiah Faisal, 2007: 4-5) 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

kelayakan ekonomi guru dan etos kerja di RA. Ath-Thohiriyyah 

Getas, Jaten, Karanganyar. 

2)   Metode Observasi  

Metonde observasi adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki (Abu Achmadi 2005 : 70). 

Penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, dimana 

pada teknik ini penulis tidak mengikuti secara langsung dalam 

sistem kehidupan yang di observasi ini digunakan untuk 

mengetahui tentang etos kerja guru dan penggambaran lokasi 

penelitian. 
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 b.  Metode Sekunder  

1) Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, dan sebagainya (Sumarto 2010 : 188). 

Metode ini digunakan sebagai pelengkap metode-metode 

yang lainnya dan untuk mengumpulkan data kuantitatif yaitu: 

situasi umum di RA. Ath-Thihiriyyah Getas, Jaten, 

Karanganyar; sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, 

jumlah guru, dan lain-lain. 

2) Interview atau Wawancara  

 Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu, yang merupakan proses 

tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-

hadapan secara fisik (Suryabrata 2003: 171). 

Penulis menggunakan jenis Interview tidak terpimpin, 

dimana tidak ada pokok persoalan yang menjadi fokus atau titik 

pusat dalam wawancara ini, dan berlangsung dalam suasana 

tanya jawab yang dikuasai oleh stemming sesaat, sehingga 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan itu berlangsung tidak 

sistematik, melompat-lompat dari suatu peristiwa kepada 

peristiwa lain tanpa saling berkaitan. Juga tidak memakai 

pedoman yang tegas. 
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Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terutama 

dengan responden, untuk masalah yang mungkin tidak dapat 

dijangkau dengan metode dokumentasi atau angket, selain itu 

penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data 

tambahan yang memerlukan informasi yang berguna untuk 

memperoleh data tambahan informasi yang berguna untuk 

melengkapi data penulis.  

4. Uji Instrumen Data  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah. Menurut Arikunto (2006: 

160) “variansi jenis instrumen adalah angket, check list atau daftar 

centang, pedoman wawancara dan pedoman pengamatan”. Instrument 

yang baik harus memiliki dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliabel.  

1. Uji Validitas  

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Menurut Arikunto (2006: 168) “Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan”. Sebuah angket dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan kata dari variabel yang diteliti secara tepat. 
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Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengetahui 

kevalidan suatu instrumen adalah teknik korelasi product moment 

dengan angka kasar.  

Rumusnya :  

 

 

Keterangan: 

Rxy  :  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X    : Skor item 

Y    : Skor total 

N    : Jumlah responden 

Jika rxy > rtabel pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid, 

sebaliknya bila rxy < rtabel maka butir soal tidak valid sekaligus tidak 

memiliki persyaratan (Suharsimi Arikunto, 2002: 146). 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan 

yang terbukti valid. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.  

Menurut Hamalik (2001: 178) “Menyatakan bahwa reliabilitas 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsistem 

apabila diulangi dua kali atau lebih”.  

Pengukiran reliabilitas bertujuan untuk mengetahui ketepatan 

instrumen atau data yang diteliti.  
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5. Metode Analisis Data  

Dalam menganalisis data akan dipergunakan metode analisis 

data kuantitatif, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

kelayakan ekonomi guru terhadap etos kerja di RA. Ath-Thohiriyyah 

Getas, Jaten, Karanganyar. 

Rumusan statistik yang digunakan penulis adalah rumus 

“Prodect Moment” dengan angka kasar sebagai berikut (sugiyono, 

2008: 248). 

 

 

Keterangan :  

rxy  = koefisien korelasi product moment 

N = Jumlah responden 

∑X = Jumlah skor tiap item 

∑XY = Jumlah perkalian skor x dan y 

∑Y = Jumlah skor tiap item 

∑X
2
 = Jumlah kuadrat tiap-tiap item x 

∑Y = Jumlah kuadrat tiap item y 

Untuk melakukan interprestasi analisis data, maka digunakan 

pedoman interprestasi koefisien korelasi (sugiyono, 2008: 250). 
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Tabel 1.1  

Pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0, 399 

0,40 – 0, 599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,00 

Sangat rendah  

Rendah  

Sedang  

Kuat  

Sangat kuat  

Syarat pengambilan keputusan :  

a. Jika rxy > rtabel maka Ho ditolak  

b. Jika rxy < rtabel maka Ho diterima  

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, hipotesis, tinjauan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II Kelayakan Ekonomi Guru yang akan membahas tentang 

pengertian kelayakan ekonomi, kriteria kelayakan ekonomi, hubungan 

kelayakan ekonomi dengan kebutuhan hidup serta etos kerja yang terdiri 

dari: Pengertian etos kerja, faktor-faktor atau indikator yang 

mempengaruhi etos kerja, pentingnya etos kerja dalam kehidupan. 

BAB III Gambaran umum RA. Ath-Thohiriyyah Getas, Jaten, 

Karanganyar, terdiri dari: a) sejarah singkat dan perkembangannya, letak 

geografis, susunan kepengurusan, keadaan guru dan pegawai, tata tertib, 

fasilitas, b) Kelayakan Ekonomi Guru di RA. Ath-Thohirriyah Getas, 

Jaten, Karanganyar, c) Etos Kerja Guru di RA. Ath-Thohirriyah Getas, 

Jaten, Karanganyar.  
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BAB IV Analisis dan interpretasi data mengenai kelayakan 

ekonomi dengan etos kerja di RA. Ath-Thohirriyah Getas, Jaten, 

Karanganyar, kesimpulan. 

BAB V Penutup kata meliputi, kesimpulan, saran-saran dan kata 

penutup.  

 

 

 


