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KORELASI KEBRMAKNAAN KERJA DAN IKLIM SEKOLAH DENGAN 

KINERJA PADA GURU KELOMPOK BERMAIN 

Abstrak 

Kinerja guru adalah hasil kerja yang dicapai oleh guru baik secara kualitas 

maupun kuantitas dalam periode waktu tertentu menurut tugas dan perkerjaan 

yang diberikan kepadanya. Kinerja guru merupakan gambaran ketercapaian 

tujuan, visi, misi  pendidikan yang telah dirancang oleh lembaga pendidikan 

melaui  program kerja atau rancangan strategisnya. Faktor yang  mempengaruhi 

kinerja antara lain faktor individu, terdiri dari  kemampuan dan keterampilan 

(mental dan fisik), latar belakang  (keluarga, tingkat sosial, pendidikan, 

pengalaman) demografis (umur,  asal-usul, jenis kelamin); faktor organisasi, 

terdiri dari sumber daya,  kepemimpinan, imbalan; dan faktor psikologis, terdiri 

dari persepsi,  sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.   

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan  kebermaknaan 

kerja dan iklim sekolah dengan kinerja serta  perbedaan kinerja ditinjau dari 

kualifikasi akademik pada guru  Kelompok Bermain. Pengambilan sampel  

dilakukan dengan metode simple random sampling. Pengumpulan  data dilakukan 

dengan kuesioner. Hubungan kebermaknaan kerja dan  iklim sekolah dengan 

kinerja dianalisis dengan Regresi Linier Berganda.  Perbedaan kinerja guru 

ditinjau dari kualifikasi akademik dianalisis  dengan one way anova. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kebermaknaan kerja dan  iklim sekolah 

berhubungan secara signifikan dengan kinerja, uji parsial  kebermaknaan kerja 

tidak berhubungan dengan  kinerja, sedangkan iklim sekolah secara signifikan 

positif  berhubungan dengan kinerja. Hasil analisis one way anova menunjukkan  

bahwa tidak ada perbedaan kinerja guru Kelompok Bermain ditinjau  dari 

kualifikasi akademik. Artinya apapun pendidikan guru  tidak membedakan kinerja 

guru. Sumbangan efektif kebermaknaan  kerja dan iklim sekolah terhadap kinerja 

guru sebesar 8,1%. Hal  tersebut menunjukkan 81,9% kinerja guru dipengaruhi 

faktor lain.   

Kata Kunci: Kinerja guru, Kebermaknaan Kerja, Iklim Sekolah, Kualifikasi 

Akademik.  

Abstract 

Teacher performance is the work achieved by the teacher both in quality and 

quantity within a certain period of time according to the tasks and work given to 

him. Teacher performance is an illustration of the achievement of goals, vision, 

and mission of education that have been designed by educational institutions 

through work programs or strategic designs. Factors affecting performance 

include individual factors, consisting of abilities and skills (mental and physical), 

background (family, social level, education, experience) demographic (age, origin, 

gender); organizational factors, consisting of resources, leadership, rewards; and 

psychological factors, consisting of perception, attitude, personality, learning, and 

motivation. 

This study aims to empirically examine the correlation between work meaning 

and school climate with performance and performance differences in terms of 
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academic qualifications in Play Group teachers. Sampling is done by simple 

random sampling method. Data collection is done by scale. The correlation  

between work meaning and school climate with performance was analyzed by 

Multiple Linear Regression. The differences performance of teacher in terms of 

academic qualifications was analyzed by one way ANOVA. 

The results of the regression analysis showed that work meaning and school 

climate were significantly related to performance, partial test of work 

meaningfulness was not related to performance, while school climate was 

significantly positively related to performance. One way ANOVA analysis results 

show that there is no difference in the performance of Play Group teachers in 

terms of academic qualifications. This means that any teacher education does not 

distinguish teacher performance. The effective contribution of work meaning and 

school climate to teacher performance was 8.1%. This shows 81.9% of teacher 

performance is influenced by other factors. 

Keywords: Teacher performance, Meaningfulness of  Work, School Climate, 

Academic  Qualifications. 

1. PENDAHULUAN

Kelompok  Bermain  adalah  salah  satu  bentuk  pendidikan anak  usia  dini  jalur   

pendidikan  nonformal  yang memberikan  layanan  pendidikan  bagi  anak  usia  

2-6 tahun, untuk membantu  pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak 

siap memasuki pendidikan lebih lanjut. (Kemendiknas, 2011). Guru Kelompok 

Bermain adalah guru yang mengajar pada Satuan Pendidikan Kelompok Bermain. 

Keberadaan Kelompok Bermain menjadi sasaran strategis dalam peningkatan 

Angka Partisipasi Kasar (APK) layanan pendidikan anak usia dini. Hal tersebut 

tertuang dalam sasaran strategis pada  tujuan strategis 3 (T3) Renstra 

Kemendikbud 2015-2019 menyebutkan bahwa salah satu sasaran strategisnya 

adalah meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dengan indikator kinerja 

sasaran strategis APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70 %.  Lebih 

lanjut disebutkan peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka 

meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas 

Wajib Belajar 12 tahun. 

Terdapat banyak permasalahan pada pendidikan anak usia dini, termasuk di 

dalamnya Kelompok Bermain. Sebagaimana pernyataan Kepala Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Prof dr Fasli Jalal, 

SpGK, PHd, bahwa pendidik PAUD di Indonesia belum semuanya memiliki 

pengetahuan dan kompetensi yang terstandar.  Guru PAUD di Indonesi sebagian 

besar masih lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah 
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Menengah Atas), dan ada yang diploma 2. Diploma 2 PG (Pendidikan Guru) TK, 

PG PAUD, dan PG SD (https://www. health.detik.com, 2014). Sejalan dengan hal 

itu Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

Abdoellah menyatakan  saat ini dari sekitar 330 ribu guru PAUD sebanyak 72% 

diantaranya belum memiliki gelar S1 (https://www.republika.co.id, 2019).  

Hal itu sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 80 orang 

kepala sekolah PAUD di Salatiga dalam acara Pelatihan Manajemen dan 

Kepemimpinan Lembaga PAUD tingkat Kota Salatiga yang dilaksanakan pada 

tanggal 28, 29 April dan 6 Mei 2017 tentang permasalahan yang dihadapi oleh 

lembaga pendidikan anak usia dini di Salatiga, diantranya: 1) kompetensi guru 

kurang, 2) guru kurang disiplin, 3) tingginya angka turn over guru, 4) sulit 

mencari SDM, 5) guru kurang kreatif, 6) gaji guru minim, 7) sarana prasarana 

pendidikan minim, 8) guru yang sudah lulus S1 PAUD masih sangat sedikit. 

Berpijak dari permasalahan-permaslahan yang dihadapi PAUD tersebut kemudian 

peneliti mencoba melakukan kajian teoritis. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Kelompok Bermain menyebutkan bahwa guru Kelompok Bermain disyaratkam 

memiliki empat kompetensi guru dan memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 

atau D4 jurusan Pendidikan/Psikologi anak (Kemendiknas, 2011). Selanjutnya, 

Petunjuk teknis penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) menyebutkan bahwa 

kewajiban guru Kelompok Bermain adalah 1) menjadi teladan bagi pembentukan 

karakter anak, 2) mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak, 3) mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan 

tahapan perkembangan dan minat anak, 4) serta melaksanakan penilaian sesuai 

dengan kemampuan yang dicapai anak (Kemendiknas, 2011).  

Berdasar  temuan di lapangan  dan  kajian teoritis tersebut peneliti menemukan 

permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Bermain, diantaranya adalah 

permasalahan kualifikasi, kompetensi, kedisiplinan, kreativitas, sarana prasarana 

yang sangat erat berkaitan dengan kinerja. Kurangnya kedisiplinan, kreativitas, 

merupakan indikasi dari kurangnya kebermaknaan kerja yang mempengaruhi 

rendahnya kinerja. Sarana prasarana sekolah termasuk faktor lingkungan yang 

https://www.republika.co.id/
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bisa mempengaruhi iklim sekolah. Baik tidaknya iklim sekolah mempengaruhi 

tinggi rendahnya kinerja guru. Sedangkan kualifikasi akademik sendiri merupakan 

kriteria yang harus dipenuhi oleh guru kelompok bermain sebagaimana tercantum 

dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Kelompok Bermain. Kurangnya 

kualifikasi akademik pada guru Kelompok  Bermain berpengaruh terhadap 

rendahnya kinerja guru. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Apakah ada hubungan antara kebermaknaan kerja dan iklim sekolah dengan 

kinerja guru Kelompok Bermain? 

2. Apakah ada hubungan antara kebermaknaan kerja dengan kinerja guru 

Kelompok Bermain? 

3. Apakah ada hubungan antara persepsi iklim sekolah dengan kinerja guru 

Kelompok Bermain? 

4. Apakah ada perbedaan kinerja guru Kelompok Bermain ditinjau dari 

kualifikasi akademik? 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara Kebermaknaan Kerja dengan kinerja 

guru Kelompok Bermain  

2. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi iklim sekolah dengan kinerja 

guru Kelompok Bermain  

3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja guru Kelompok Bermain ditinjau dari 

kualifikasi akademik. 

1.1 Kinerja Guru 

Kinerja guru merupakan gambaran ketercapaian tujuan, visi, misi pendidikan 

yang telah dirancang oleh lembaga pendidikan melalui program kerja atau 

rancangan strategisnya. Ketercapaian tugas pendidikan yang diemban seorang 

guru tercermin dari capaian kinerjanya. Kinerja guru yang efektif berkaitan 

dengan ketercapaian visi. misi, dan tujuan pendidikan. Mangkuprawira dan 

Hubies (2007) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja meliputi 

faktor personal, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor 

kontekstual. Gibson (1992) menyebutkan terdapat tiga variabel (faktor) yang 

mempengaruhi perilaku dan kinerja individu, yaitu: 1) variabel individu, terdiri 
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dari kemampuan dan keterampilan (mental dan fisik), latar belakang (keluarga, 

tingkat sosial, pendidikan, pengalaman) demografis (umur, asal-usul, jenis 

kelamin); 2) variabel organisasi, terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, 

imbalan; 3) variabel psikologis, terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, 

dan motivasi. 

Kartini (1985) menyebutkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor intern, yaitu yang berasal dari dalam pribadi guru dan faktor ekstern, 

yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi guru. dalam hal ini kebermaknaan kerja 

merupakan faktor yang berasal dari dalam pribadi guru, sedangkan iklim sekolah 

merupakan faktor yang berasal dari luar pribadi guru yang mempengaruhi kinerja 

guru. Gibson (1992) menyebutkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

perilaku dan kinerja individu, yaitu: variabel individu, variabel organisasi, dan 

variabel psikologis. Berkaitan dengan penelitian ini makna kerja bisa masuk 

dalam variabel psikologis, iklim sekolah termasuk dalam variabel organisasi, dan 

kualifikasi akademik masuk dalam variabel individu 

1.2 Kebermaknaan Kerja  

Makna  kerja merupakan  persepsi seseorang terhadap makna bekerja. Persepsi itu 

sendiri termasuk faktor psikologis yang mempengaruhi kinerja. Steger, dkk. 

(2015) menyatakan bahwa orang-orang yang mengatakan pekerjaannya bermakna 

menunjukkan penyesuaian psikologis yang lebih baik dan memiliki kualitas yang 

diinginkan organisasi. Hasan (2004) mengemukakan bahwa bekerja merupakan 

bagian penting dalam hidup manusia, dan sebagian besar manusia menghabiskan 

waktunya untuk bekerja. Bekerja merupakan bentuk eksistensi diri manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat.  Bekerja tidak lagi dipandang sebagai aktivitas untuk 

bertahan hidup saja, tapi ada makna lain dalam bekerja. Kebermaknaan dalam 

bekerja merupakan kebutuhan manusia yang bersifat fundamental (Yeoman, 

2014). Menurut Rosso, Dekas, dan Wrzesniewski (2010) menyebutkan bahwa 

kebermakna kerja merupakan sebuah pengalaman akan pekerjaan yang secara 

khusus dirasakan berarti dan memberikan lebih banyak makna positif bagi 

individu tersebut. 

Bekerja dalam  islam memiliki makna yang tinggi. Ayat-ayat Al Quran tentang 

bekerja diantaranya berbunyi “bila shalat telah dilaksanakan secara sempurna, 

berpencarlah kamu di muka bumi, carilah limpahan karunia Allah, dan zikirlah 
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kepadaNya banyak-banyak agar kamu sekalian berhasil” (QS. Al Jumu’ah:10). 

Oleh karena itu bagi seorang muslim bekerja tidak hanya sebagai aktivitas untuk 

mencari uang, tapi sebagai bentuk identitas dan ibadah dalam rangka meninggikan 

derajatnya sebagai hamba Allah. Komitmen Islam sangat menekankan keharusan 

bekerja bagi manusia di bumi dalam rangka mencari rezeki yang diberikan Allah 

kepada manusia dalam konteks melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka 

bumi dan untuk beribadah kepada Allah (Muslich, 2004) 

Kebermaknaan itu sendiri berbeda bagi setiap orang karena kebermaknaan bersifat 

subjektif dan dengan bagaimana masing-masing individu memandangnya 

(Leonatiev, 2015) Orang yang merasakan pekerjaannya bermakna melihat 

pekerjaannya sebagai sesuatu yang penting bagi dirinya dan berkontribusi secara 

generatif pada kualitas hidup orang tersebut. Steger, Dik, dan Duffy (2012) 

menyebutkan ada tiga dimensi dari kebermaknaan kerja, yaitu positif meaning, 

meaning making, dan greater good. Penelitian yang dilakukan oleh Tong (2017) 

dan Sanders (2017) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan 

yang bermakna dan kinerja, pekerjaan yang bermakna mempengaruhi kinerja. 

Kebermaknaan kerja yang positif pada guru akan membuat kinerjanya menjadi 

baik, tidak memaknai pekerjaannya hanya semata-mata untuk mencari uang. 

Kebermaknaan kerja yang positif tersebut akan menyebabkan guru memiliki 

kualitas seperti yang diharapkan oleh organisasi juga menjadikan hidup guru lebih 

berkualitas. 

1.3 Iklim Sekolah 

Persepsi seseorang terhadap suasana atau kualitas dari sekolah untuk membantu 

individu-individu di sekolah tersebut merasa berharga dan penting sehingga dapat 

membantu terciptanya suatu perasaan memiliki terhadap segala sesuatu yang ada 

di lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi kinerja guru. Suasana atau 

kondisi itu disebut oleh para ahli sebagai iklim sekolah. Iklim sekolah merupakan 

persepsi para guru dan personil sekolah lainnya tentang struktur kerja sekolah, 

gaya kepemimpinan, manajemen, supervisi, dan faktor lingkungan sosial penting 

lainnya yang tampak pada sikap, kepercayaan, nilai dan motivasi kerjanya 

(Effendi, dalam Arif Jauhari, 2005). Persepsi tersebut akan mempengaruhi sikap 

dan moral kerja para guru yang akhirnya mempengaruhi kualitas kegiatan belajar 

mengajar. Iklim sekolah akan memberikan lingkungan sekolah yang 
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menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para personil sekolah sehingga 

berdampak pada kinerjanya.  

Menurut Pidarta (2011) ciri-ciri iklim sekolah yang positif yaitu adanya hubungan 

yang harmonis antara personil sekolah, adanya hubungan kekeluargaan, adanya 

saling percaya diantara para guru yang menyebabkan suasana menjadi nyaman, 

para guru memiliki sifat antusiasme dalam bekerja, adanya komitmen yang tinggi 

dari para guru terhadap sekolahnya, dan para guru merasa bangga terhadap 

sekolah mereka. Kebalikan dari kondisi tersebut merupakan ciri-ciri iklim sekolah 

yang negatif. Iklim sekolah dapat diukur melalui  dimensi hubungan, dimensi 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi, dimensi perubahan dan perbaikan, serta 

dimensi lingkungan fisik (Moos dan Arter, dalam Hadiyanto, 2004). Penelitian 

oleh Dalanon, Diano, Belarmino, Hayama, Miyagi, dan Matsuka (2018); Haryono 

dan Saad (2019);  Huang, Gao dan Fu Hsu (2019); Balkar (2015); Selamat, 

Samsu, dan Kamalu (2013)  mengungkapkan bahwa iklim organisasi secara 

signifikan mempengaruhi kinerja. 

1.4 Kualifikasi Guru Keelompok Bermain 

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan 

bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi 

pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 lebih lanjut menyebutkan bahwa 

kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana 

atau diploma IV. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa (a) pendidik pada pendidikan anak usia 

dini memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1), (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak 

usia dini, (c) kependidikan lain atau psikologi, sertifikasi untuk guru PAUD.  

Sejalan dengan hal tersebut, petunjuk teknis penyelenggaraan Kelompok Bermain 

menyebutkan bahwa guru Kelompok Bermain (KB) minimal memiliki kualifikasi 

akademik S1 atau D-IV jurusan Pendidikan/Psikologi Anak (Kemendiknas, 2011). 

Hal tersebut tentunya dimaksudkan agar guru Kelompok Bermain (KB) dapat 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kualifikasi menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu 
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keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu. Kualifikasi guru 

adalah keahlian atau pendidikan khusus yang harus dimiliki guru agar dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. Kualifikasi akademik adalah tingkat 

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan 

dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku (Kunandar, 2007).  

Berdasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas 

dan fungsinya secara baik, atau memiliki kinerja yang baik, guru memerlukan 

keahlian khusus dan memiliki standar kualifikasi akademik yang sesuai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Manning, et.al (2019) menyebutkan bahwa 

kualifikasi guru yang lebih tinggi secara signifikan berkorelasi dengan pendidikan 

dan pengasuhan anak usia dini yang lebih berkualitas. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Usman, et.al (2016) menemukan bahwa kualifikasi guru adalah 

prediktor terkuat kepuasan siswa daripada pengalaman guru. Keterampilan dan 

metode guru, dan berbagi pengetahuan yang efektif memediasi sebagian 

hubungan antara pengalaman guru, kualifikasi dan kepuasan siswa. Kepuasan 

siswa merupakan wujud dari kinerja guru. 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  korelasional. . Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala kebermaknaan kerja, 

skala iklim sekolah, dan skala penilaian kinerja. Populasi dalam penelitian ini 

adalah guru Kelompok Bermain di Kota Salatiga. Teknik sampling dalam 

penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. 

Tabel di bawah menunjukkan data demografi penelitian, dimana jumlah subjek 

hampir seluruhnya berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 120 orang 

(98,4%). Subjek dengan jenjang pendidikan SLTP-SLTA berjumlah 47 orang 

(38,5%), Diploma 5 orang (4,1%), dan subjek dengan pendidikan S1-S2 sebanyak 

70 orang (57,4%). Berdasar usia, paling banyak subjek berusia 31-40 tahun yaitu 

46 orang (37,7%), kemudian usia 20-30 tahun sebanyak 38 orang (31,1%), 

sisanya usia 41 tahun keatas.  

  Tabel 1.  Demografi Subjek Penelitian 

Demografi Jumlah Prosentase 

Jenis Kelamin 



9 

Laki-laki 

Perempuan 

2 

120 

1,6 

98,4 

Jenjang Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Diploma 

Sarjana 

47 

5 

70 

38, 

4,1 

57,4 

Usia 

20 - 30 Tahun 

31 - 40 Tahun 

41 - 50 Tahun 

51 Tahun Ke atas 

38 

46 

26 

12 

31,1 

37,7 

21,3 

9,8 

Masa Kerja 

0 - 2 Tahun 

3 - 4 Tahun 

5 - 6 Tahun 

7 - 8 Tahun 

9 - 10 Tahun 

27 

14 

15 

18 

24 

22,1 

11,5 

12,3 

14,8 

19,7 

11 - 12 Tahun 12 9,8 

13 – 14 Tahun 8 6,6 

15 Tahun ke atas 4 3,3 

Pengujian hubungan antara satu variabel tergantung yaitu kinerja dengan dua 

variabel bebas yaitu kebermaknaan kerja dan persepsi iklim sekolah digunakan 

metode analisis Regresi Linier Berganda. Sedangkan untuk menguji perbedaan 

satu variabel tergantung yaitu kinerja dengan satu variabel bebas yang berbentuk 

kategori yaitu kualifikasi akademik One Way Analysis of Varriance (One Way 

Anova). Penghitungan analisis menggunakan program SPSS for Windows 25. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis diperoleh nila R sebesar 0,285, F sebesar 5,266 dengan p = 0,006 (p 

< 0,05). Berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel kebermaknaan kerja 

dan iklim sekolah dengan kinerja. Keputusannya hipotesis diterima.. Besar 

koefisien diterminasi atau R Square adalah 0,081 yang berarti pengaruh 

kebermaknaan kerja dan iklim sekolah secara simultan terhadap kinerja adalah 
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sebesar 8,1%. Hasil uji regresi linier berganda secara lengkap dapat dilihat pada 

tabel 4.6. 

Tabel  2. Hasil Uji Hipotesis Mayor 

R R Square F Sig. 

0,285 0,081 5,266 0,006 

Hal ini sesuai Goal setting theory juga hadits tentang niat. Goal setting theory 

menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur 

hasilnya akan dapat meningkatkan pestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan 

kemampuan dan keterampilan kerja. Sedangkan hadits tentang niat sebagai dasar 

bagi sesorang untuk menetapkan tujuan yang lebih besar daripada dunia berkaitan 

dengan pekerjaan dan semua amal perbuatan yang dilakukannya, sehingga orang 

tersebut akan memiliki makna kerja yang baik dan persepsi terhadap iklim 

sekolah yang baik pula. Melalui pendekatan hadits tentang niat dan goal setting 

theory tersebut, kinerja diasumsikan sebagai tujuan guru dan sekolah, sedangkan 

kebermaknaan kerja dan iklim sekolah merupakan faktor yang mempengaruhinya. 

Jika guru memiliki persepsi yang baik mengenai faktor-faktor ini maka tujuan 

guru dan sekolah akan tercapai. Guru yang memiliki pandangan dan pedoman 

hidup yang  jelas akan dapat memanfaatkan lingkungan kerja organisasi yaitu 

iklim sekolah sebagai motivasi bagi dirinya untuk mendayagunakan potensinya 

secara optimal dalam melaksanakan aktivitas kerjanya dalam mencapai tujuan 

sekolah (Mangkunegara, 2006). 

Hal ini sesuai juga sesuai dengan Kartini (1985) bahwa kinerja guru dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor intern, yaitu yang berasal dari dalam pribadi guru dan 

faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi guru. Kebermaknaan 

kerja merupakan faktor yang berasal dari dalam pribadi guru, sedangkan iklim 

sekolah merupakan faktor yang berasal dari luar pribadi guru.  

Selain itu Gibson (1992) menyebutkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor 

yaitu variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis yang terdiri 

dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Dalam hal kinerja guru 

Kelompok Bermain kebermaknaan kerja masuk dalam variabel psikologis yaitu 

persepsi, sedangkan Iklim sekolah termasuk dalam variabel organisasi.  
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Penelitian yang peneliti temukan  menunjukkan bukti hubungan secara terpisah 

yaitu hubungan kebermaknaan kerja dengan kinerja (Tong, 2017; Sanders, 2017) 

dan hubungan iklim sekolah dengan kinerja Balkar, B., 2015, namun penelitian 

yang mengkaji kebermaknaan kerja dan iklim sekolah secara bersama-sama belum 

mendapatkan bukti empiris. Oleh karena itu hasil penelitian ini menjadi bukti 

empiris terkait hubungan ketiga variabel tersebut ketika dikaji secara bersamaan. 

Tabel 3. Hasil Analisis Parsial Hubungan Variabel X dan Y. 

Variabel Korelasi Sig. Keterangan 

X1*Y 0,050 0,586 Tidak Ada Hubungan 

X2*Y 0,190 0,037 Ada Hubungan 

Tabel 3 merupakan hasil analisis hipotesis kedua yaitu hubungan antara X1 

dengan Y diketahui korelasi parsial adalah 0,050, p = 0,547 (p > 0,05), berarti 

tidak ada hubungan antara kebermaknaan kerja dengan kinerja. Kesimpulannya 

hipotesis ditolak. Hasil analisis hipotesis ketiga yaitu hubungan antara X2 dengan 

Y diketahui korelasi parsial adalah 0,190, p = 0,037 (p < 0,05), berarti ada 

hubungan positif yang signifikan antara iklim sekolah dengan kinerja. 

Kesimpulannya hipotesis diterima.  

Hasil analisis rx1y menunjukkan tidak ada hubungan antara kebermaknaan kerja 

dengan kinerja. Hasil ini berarti kebermaknaan kerja tidak memiliki peran yang 

dominan terhadap kinerja guru. Iklim sekolah lebih dominan mempengaruhi 

kinerja guru Kelompok Bermain. 

Hasil analisis rx2y menunjukkan terdapat hubungan positif antara iklim sekolah 

terhadap kinerja. Semakin baik iklim sekolah maka kinerja semakin baik. Iklim 

sekolah pada guru kelompok Bermain memiliki kategori tergolong baik. 

Sedangkan sumbangan efektif sebesar 6,5%. Hal ini sesuai dengan Luthans 

(dalam Djumadi, 2006) menyebutkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya adalah iklim sekolah dan kepuasan kerja .  

Selain itu menurut Wirawan (2009) faktor yang mempengaruhi kinerja salah 

satunya adalah faktor lingkungan internal organisasi, yaitu dukungan organisasi 

tempat bekerja untuk mencapai keberhasilan dari pekerjaan itu sendiri. Meliputi 

strategi orgasnisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan, sistem manajeman dan kompensasi. Oleh karena itu, manajemen 
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sekolah harus menciptakan lingkungan internal sekolah yang kondusif sehingga 

dapat mendukung dan meningkatkan produktivitas guru.  

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakuakan oleh Balkar, B. 

(2015) mengungkapkan bahwa iklim organisasi  secara signifikan mempengaruhi 

kinerja. 

Tabel 4.9 Analisis One Way Anova 

Sig. Keterangan 

0,387 Tidak Terdapat Perbedaan 

Hasil analisis diperoleh nilai sig. = 0,387 (p>0,05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja ditinjau dari kualifikasi akademik. 

Kesimpulannya hipotesis ditolak. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Hasil analisis perbedaan kinerja dilihat dari kualifikasi akademik menunjukkan 

tidak ada perbedaan kinerja guru ditinjuau dari kualifikasi akademik disebabkan 

karena walaupun sebagian besar subjek berpendidikan sarjana, yaitu 70 orang 

(57,4%), namun dari 70 orang tersebut hanya 37,4% atau 26 orang yang memiliki 

pendidikan sarjana PAUD. Lainnya berasal dari jurusan bahasa Inggris, bahasa 

Arab, Seni Rupa, Komunikasi, Ekonomi, Sejarah, Hukum, Animasi, Administrasi 

Negara, dan lain-lain. Hal ini tidak sesuai dengan standar kualifikasi guru PAUD 

yang telah ditentukan yaitu Memiliki  ijazah  Diploma  empat  (D-IV)  atau  

Sarjana  (S1)  dalam  bidang pendidikan  anak  usia  dini  yang  diperoleh  dari  

program  studi terakreditasi, atau memiliki  ijazah  diploma  empat  (D-IV)  atau  

sarjana  (S1)  kependidikan lain  yang  relevan  atau  psikologi  yang  diperoleh  

dari  program  studi terakreditasi  dan  memiliki  sertifikat  Pendidikan  Profesi  

Guru  (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi (Kemendikbud, 

2014). 

Selain itu tidak adanya perbedaan kinerja guru dilihat dari pendidikan disebabkan 

sebagian besar guru yaitu sekitar 55% yang baik yang belum sarjana, maupun 

yang sarjana tetapi non PAUD telah mengikuti Diklat Berjenjang PAUD. Diklat 

Berjenjang PAUD merupakan program pemerintah untuk meningkatkan 

kompetensi guru PAUD (Litbang Himpaudi, 2019).  

Hal ini sesuai dengan Sihotang (2006) yang menyebutkan kinerja individu salah 

satunya dipengaruhi oleh faktor dukung yang diberikan, yaitu berupa pelatihan, 

peralatan, mengetahui harapan, dan rekan kerja produktif. Selain itu 
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Mangkuprawira dan Hubies (2007) juga menyebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja salah satunya adalah faktor ekstrinsik yaitu lingkungan 

fisik dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi vertikal dan horisontal, 

kompensasi, kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur 

kerja, sistem hukum. 

Selain itu agar kualifikasi akademik dapat memiliki pengaruh yang lebih besar 

terhadap kinerja harus diimbangi dengan etos kerja,  motivasi kerja dan komitmen 

mengajar yang baik. Sebagaimana pendapat Wirawan (2009) bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor internal pegawai, yaitu faktor-

faktor dari dalam pegawai yang merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor 

yang diperoleh ketika ia berkembang antara lain pengetahuan, pengalaman, 

keterampilan, etos kerja, dan motivasi kerja. Robbins (2006) menyebutkan aspek-

aspek dari penilaian kinerja salah satunya adalah komitmen kerja. Tidak adanya 

perbedaan kinerja dilihat dari kualifikasi akademik pada guru Kelompok Bermain 

dapat disebabkan karena guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sesuai 

yang disyaratkan tetapi memiliki etos kerja, motivasi dan komitmen kerja yang 

baik, sehingga hasil kerjanya bisa sejajar degan guru yang sudah berkualifikasi 

sarjana.  

4. PENUTUP

Berdasar hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat Terdapat hubungan yang signifikan antara kebermaknaan kerja dan

iklim sekolah dengan kinerja guru Kelompok Bermain.

2. Tidak terdapat hubungan antara kebermaknaan kerja dengan kinerja guru

Kelompok Bermain.

3. Ada hubungan antara iklim sekolah dengan kinerja guru Kelompok Bermain.

4. Tidak ada perbedaan kinerja guru Kelompok Bermain ditinjau dari kualifikasi

akademik.
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