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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kompetensi Guru Taman Kanak-Kanak (TK) 

2.1.1 Definisi kompetensi guru TK 

2.1.1.1 Definisi kompetensi  

Usman (1995) mengartikan kompetensi (competency) yakni 

kemampuan atau kecakapan. Kunandar (2007) mengartikan 

kompetensi sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya 

sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Sementara itu kompetensi 

menurut Kemendiknas 045/U/2002 (dalam Kunandar, 2007) adalah 

seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat 

dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.  

Masih terkait dengan kompetensi, dalam National Vocational 

Qualification (NVQ) yang dikemukakan oleh Hyland (1994) dalam 

Suharsaputra (2011) pengertian kompetensi adalah kecakapan dasar 

atau core skill, yang mpeliputi antara lain kemampuan dalam hal 

communication, numeracy, information technology, interpersonal 

competence, and problem solving. Selanjutnya Mulyasa (2008) 

kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi 

disamping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan 

dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu.  

 

 



Ashan (1981, dalam Jesaya, 2005) menambahkan bahwa kompetensi 

adalah pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, atau kapabilitas yang 

dicapai seseorang yang menjadi bagian dari keberadaannya sampai 

dengan peristiwa ini mampu mengkinerjakan perilaku kognitif, 

afektif dan psikomotor tertentu secara memuaskan. kompetensi juga 

merujuk pada kecakapan seseorang dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab yang diamanahkan dengan hasil baik. 

Dari beberapa definisi kompetensi yang telah diuraikan di atas 

dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah suatu hal yang 

menggambarkan perpaduan dari kemampuan, ketrampilan dan 

perilaku seseorang yang harus dimiliki untuk direfleksikan dalam 

melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu 

 

2.1.1.2 Definisi guru  

Suparlan (2005) menjelaskan secara epistemologis asal usul 

suka kata istilah “guru” berasal dari bahasa India yang artinya orang 

yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara. Suparlan (2005) 

mendefinisikan guru adalah sebagian orang yang tugasnya terkait 

dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua 

aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun 

aspek lainnya. Guru merupakan satu bidang profesi yang memiliki 

satu kesatuan peran sekaligurs sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing, dan pelatih, yang saling kait mengkait 

Selanjutnya menurut UUNo.14/2005, guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah.  

http://definisimu.blogspot.com/2012/07/definisi-pendidikan.html


Menurut Nurdin (2004) guru adalah seorang yang harus digugu dan 

ditiru. Guru merupakan tenaga professional dibidang pendidikan. 

Oleh karena itu, guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan 

kualifikasi profesionalisme dalam bidang keguruan. Secara 

sederhananya Sudjana (1988, dalam Usman, 1995) mengungkapkan 

bahwa tugas yang bersifat professional merupakan pekerjaan yang 

hanya boleh dilakukan oleh mereka yang lebih khusus disiapkan 

untuk itu, bukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sembarang 

orang dengan alasan sebagai pekerjaan sambilan karena sedang 

menunggu pekerjaan lain  

Dalam buku pembinaan dan pengembangan profesi guru, 

dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang mempunyai 

tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi 

dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang 

bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan 

berkepribadian. Hampir senada dengan pengertian sebelumnya, 

Usman (1995) mengungkapkan bahwa guru merupakan jabatan atau 

profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini 

tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk 

melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Definisi lain 

diungkapkan oleh Hadiyanto (2004) guru (termasuk dosen) adalah 

profesi yang pada mulanya dianggap oleh masyarakat Indonesia 

sebagai pekerjaan yang mulia dan luhur. Mereka adalah orang yang 

berilmu, berakhlak, jujur, baik hati, disegani serta menjadi teladan 

masyarakat, dan masih puluhan karakteristik lagi. 



Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

adalah tenaga pendidik professional yang memiliki keahlian khusus 

untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan peran, serta dapat menjadi 

teladan bagi peserta didik dan atau masyarakat dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa 

 

2.1.1.3 Kompetensi guru TK  

Pendidikan anak usia dini (PAUD) diselenggarakan sebelum 

jenjang pendidikan dasar. Salah satu bentuk pendidikan anak usia 

dini pada jalur formal adalah Taman Kanak-Kanak. Rusijono (2010) 

menguraikan bahwa usia anak belajar di TK adalah masa yang sangat 

penting karena itu pendidikan TK menjadi sangat penting bagi 

perkembangan anak. Dalam UU No 20/2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang 

dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar  anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Rusijono (2010) menyatakan peran dan tanggung jawab guru 

TK dalam proses pendidikan sangat besar. Guru dituntut dapat 

memberikan pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

sehingga dapat mengoptimalkan perkembangannya. Untuk 

mendukung keterlaksaan tugas yang harus diemban guru PAUD 

termasuk guru TK, perlu ada sejumlah kompetensi yang harus 

dikuasai oleh seorang guru PAUD.  

 



Guru akan menjadi sumber kekuatan bagi sekolah untuk mewujudkan 

visi dan misi sekolah apabila guru tersebut memiliki kompetensi yang 

handal dan relevan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Profesi guru 

adalah suatu bentuk pengabdian yang penuh cinta kasih dan 

kelembutan budi. Guru harus mampu menjadi teladan yang dapat 

digugu dan ditiru, menggugah semangat belajar siswanya dan 

mendorong siswa agar berfikir maju.  

Dari beberapa pengetian mengenai kompetensi dan guru 

seperti yang telah diuraikan sebelumnya terdapat beberapa tokoh 

yang mendefinisikan kompetensi guru. Mulyasa (2008) menyatakan 

bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu 

yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi guru menunjuk pada 

performance dan perbuatan yang rasional (memiliki arah dan tujuan) 

untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-

tugas pendidikan. Selanjutnya Usman (1995) menjelaskan 

kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam 

melaksanakan profesi keguruannya. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa suatu pekerjaan yang berifat professional 

memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus 

dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. 

Pekerjaan professional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena 

suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam 

melaksanakan profesinya. Dalam melakukan kewenangan 

profesionalnya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan 

(competency) yang beraneka ragam. 

 

 



Dalam UU RI No 14/2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan 

bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesiannya”. Selanjutnya 

Suharsaputra (2011) mengungkapkan kompetensi guru merupakan 

faktor yang membentuk suatu kesatuan padu dan berdifat holistik 

dengan hirarki yang saling melingkupi, dimana kompetensi di 

atasnya menginspirasi dan memengaruhi pada efektivitas peran dan 

tugas guru. Selanjutnya PPTK-PNF (2012) mengartikan kompetensi 

guru adalah kemampuan melakukan unjuk kerja sesuai dengan tugas 

seorang guru yang bersifat multi dimensional. Kompetensi 

dinyatakan dalam standar kompetensi yang konteks atau skalanya 

tergantung pada kebutuhan dan dapat bersifat lokal ataupun nasional.  

Dengan demikian, penulis manyimpulkan bahwa kompetensi 

guru Taman Kanak-Kanak (TK) adalah kemampuan, ketrampilan dan 

perilaku seseorang yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

guru TK untuk direfleksikan dalam melaksanakan tugas sebagai guru 

sesuai dengan standar kompetensi guru yang mencakup kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.  

 

2.1.2 Teori Tentang Kompetensi Guru TK 

Sagala (2008) menjelaskan bahwa guru secara sederhananya 

sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. Karena tugasnya itulah ia dapat menambah kewibawaannya 

dan keberadaan guru sangat diperlukan masyarakat. Masyarakat tidak 

meragukan lagi akan urgensinya guru bagi anak didik dan yakin 

sepenuhnya bahwa hanya dengan gurulah anak mereka akan tumbuh 

berkembang, terdidik, pintar, dan berkepribadian baik.  



Oleh karena itu, guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan 

kualifikasi profesionalisme dalam bidang keguruan. Selanjutnya, PP 

Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan 

pendidikan menyatakan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.  

Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi 

anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 

Rusijono (2010) menjelaskan peran dan tanggung jawab guru TK 

dalam proses pendidikan sangat besar. Guru dituntut dapat 

memberikan bimbingan/pendidikan sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak sehingga dapat mengoptimalkan 

perkembangannya. Untuk mendukung keterlaksaan tugas yang harus 

diemban guru PAUD termasuk guru TK, perlu ada sejumlah 

kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru PAUD. 

Mulyasa (2008) mengungkapkan bahwa guru dalam era 

globalisasi memiliki tugas dan fungsi yang lebih komplek, sehingga 

perlu memiliki kompetensi dan profesionalisme yang standar. 

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, 

keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual, yang secara kaffah 

membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran 

yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. 



Kompetensi terdiri dari dua tipe, yaitu: soft competency yang 

merupakan jenis kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan 

untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta 

membangun interaksi dengan orang lain, dan hard competency yaitu 

jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsioanal atau 

teknis suatu pekerjaan. Dengan kata lain komptetensi ini berkaitan 

dengan seluk beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang 

ditekuni.  

Sudrajat (2008) menjelaskan kompetensi pada dasarnya 

merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan 

(be able to do) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, 

perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau 

ditunjukkan. Agar dapat melakukan (be able to do) sesuatu dalam 

pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan 

(ability) dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

sesuai dengan bidang pekerjaannya. Lebih lanjut dalam UU RI No 20 

Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab IX tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 35 dan PP RI Nomor 19/2005 Bab 

II tentang lingkup, fungsi, dan tujuan, pasal 2 menyebutkan bahwa 

lingkup standar nasional pendidikan meliputi: standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Memahami 

hal tersebut, nampak jelas bahwa guru yang bertugas sebagai 

pengelola pembelajaran dituntut untuk memiliki standar kompetensi 

dan professional. Sesuai dengan UU No 14/2005 tentang Guru dan 

Dosen, kompetensi yang harus dimiliki guru PAUD mencakup 4 hal, 

yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial. 



Hamalik (2002) menyebutkan bahwa secara teoritis diantara 

kompetensi tersebut dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, akan 

tetapi secara praktis sesungguhnya kompetensi-kompetensi tersebut 

saling menjalin secara terpadu dalam diri guru.  

Suharsaputra (2011) menambahkan bahwa kompetensi-

kompetensi guru merupakan faktor yang membentuk satu kesatuan 

yang padu dan bersifat holistik dengan hirarki yang saling 

melingkupi, dimana kompetensi di atasnya menginspirasi dan 

memengaruhi pada efektivitas peran dan tugas guru. Menurut  

Suharsaputra (2011) yang mengadaptasi dari UU No 14/2005 

kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjaldi teladan 

peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan 

peserta didik, sesame guru, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi professional 

adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan 

mendalam.  

Dengan demikian, standar kompetensi guru ini merupakan hal 

yang sangat penting bagi guru TK. Dengan penguasaan terhadap 

kompetensi tersebut akan sangat membantu guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik anak usia dini, sehingga 

mereka tidak salah dalam melakukan tugasnya (Nina, 2006).  

 

 

 



Dienniarty Tjokrosuprihatono, M.Psi pada seminar “Parental 

Guidance of the Golden Mind” (22 November 2012, dalam Idylla, 

2012)  mengutarakan bahwa kesalahan dalam proses pembelajaran 

pendidikan anak usia dini akan sangat fatal bagi perkembangan dan 

pertumbuhan otak mereka. Bahkan bisa berakibat tidak berfungsinya 

otak anak secara optimal, sehingga masa emas ini akan berubah 

menjadi besi karat yang tidak memiliki fungsi. Hal ini juga akan 

berdampak terhadap penyiksaan anak. Oleh karena itu, apabila 

kompetensi guru meningkat maka akan berpengaruh pada 

peningkatan kualitas keluaran dan outputnya. 

 

2.1.3 Domain/Komponen Kompetensi Guru TK  

Suparlan (2005) mengungkapkan standar kompetensi guru 

sebagai acuan penilaian dalam kaitannya dengan peningkatan dan 

pembinaan tenaga kependidikan yang lebih professional dan secara 

akademik dapat dipertanggung jawabkan. Standar kompetensi yang 

diambil tersebut dirumuskan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan 

(2003, dalam Suparlan, 2005), dipilah kedalam tiga komponen yang 

saling kait mengkait yakni:  

1. Pengelolaan pembelajaran yang didalamnya termasuk penyusunan 

rencana pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 

penilaian prestasi peserta didik, pelaksanaan tindak lanjut hasil 

penilaian dan prestasi belajar peserta didik 

2. Pengembangan profesi  

3. Penguasaan akademik yang meliputi: pemahaman wawasan dan 

penguasaan bahan kajian akademik.  

 



Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

16 tahun 2007 (4 Mei 2007) tentang standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru, manyatakan bahwa standar kompetensi guru ini 

dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (2010) menyusun penjabaran ke empat (4) kompetensi 

guru tersebut menjadi sub kompetensi, dan indikator esensial. 

Instrument kompetensi guru PAUD/TK/RA meliputi: 

1. Kompetensi pedagogik meliputi:  

1.1 Mengenal karakteristik anak didik, yaitu guru mencatat dan 

menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik 

usia TK/PAUD untuk membantu proses pembelajaran. 

Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik intelektual, sosial 

emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. 

1.2 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, yaitu guru menetapkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif terkait dengan berbagai bidang pengembangan di 

TK/PAUD. 

1.3 Pengembangan kurikulum, yaitu Guru menyusun silabus sesuai 

dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP 

sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru memilih, 

menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan/pengembangan peserta didik. 

1.4 Kegiatan pembelajaran yang mendidik, yaitu guru menyusun dan 

melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara 

lengkap.  



Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Guru menyusun dan menggunakan berbagai 

materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik 

peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi 

komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas kegiatan 

pengembangan yang mendidik  

1.5 Memahami dan mengembangkan potensi, yaitu guru menganalisis 

potensi pembelajaran setiap peserta didik dan 

mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui 

program pembelajaran yang mendukung (bermain sambil belajar) 

untuk mendorong peserta didik mengembangkan potensinya secara 

optimal termasuk kreativitasnya 

1.6 Komunikasi dengan peserta didik, yaitu guru berkomunikasi 

secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan 

bersikap antusias dan positif. Guru memberikan respon yang lengkap 

dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik. 

1.7 Penilaian dan evaluasi, yaitu guru menyelenggarakan penilaian 

proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru 

melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan 

menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar. Guru menggunakan hasil analisis 

penilaian dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

2. Kompetensi kepribadian meliputi: 

2.1 Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia, yaitu guru bertindak sesuai dengan 

hukum di Indonesia.  

 



Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh guru mengindikasikan 

penghargaanya terhadap berbagai keberagaman agama, keyakinan 

yang dianut, suku, adat istiadat daerah asal, latar belakang sosial 

ekonomi, dan/atau tampilan fisik. 

2.2 Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, yaitu guru 

menampilkan di r i  sebagai  te ladan bagi  peserta didik  

dan masyarakat. Guru dihormati oleh peserta didiknya dan oleh 

anggota masyarakat, termasuk orang tua peserta didik 

2.3 Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, 

yaitu memahami, menerapkan dan berperilaku sesuai dengan 

kode etik profesi guru.  

3. Kompetensi sosial meliputi: 

3.1 Bersikap inklusif, yaitu menghargai peserta didik,  orang tua 

peserta didik dan teman sejawat. Guru bertindak inklusif, serta 

tidak diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan 

masyarakat sekitar. Guru menerapkan metode pembelajaran yang 

memfasilitasi pembelajaran semua peserta didik 

3.2 Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua 

peserta didik, dan masyarakat, yaitu berkomunikasi secara 

efektif baik lisan maupun tulisan dengan orang tua peserta 

didik dan masyarakat. Guru menyediakan informasi resmi (baik 

lisan maupun tulisan) kepada orang tua peserta didik tentang program 

pembelajaran dan kemajuan peserta didik (sekurang‐kurangnya dua 

kali dalam setahun). Guru berpartisipasi dalam kegiatan kerjasama 

antara sekolah dan masyarakat dan berkomunikasi dengan komunitas 

profesi dan berpartisipasi dalam kegiatan yang relevan. 

 

 



4. Kompetensi professional meliputi: 

4.1 Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu, yaitu guru benar‐benar 

menguasai penggunaan berbagai alat permainan untuk 

mengembangkan aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, nilai 

moral, sosial budaya, dan bahasa anak TK/PAUD mata pelajaran 

dan bagaimana mata pelajaran tersebut disajikan di dalam 

kurikulum. Guru dapat mengatur, menyesuaikan dan menambah 

aktifitas untuk membantu peserta didik menguasai aspek‐ aspek 

penting dari suatu pelajaran dan meningkatkan minat dan 

perhatian peserta didik terhadap pelajaran. 

4.2 Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif, yaitu guru 

melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus 

menerus dan memanfaatkan hasil refleksi untuk meningkatkan 

keprofesian. Guru melakukan penelitian tindakan kelas dan mengikuti 

perkembangan keprofesian melalui belajar dari berbagai sumber, 

guru juga memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan 

pengembangan keprofesian jika dimungkinkan 

Selanjutnya National Board for Profesional Teaching Skill 

(2002) telah merumuskan standar kompetensi bagi guru di Amerika, 

yang menjadi dasar bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi guru, 

dengan rumusan What Teachers Should Know and Be Able to Do, 

didalamnya terdiri dari lima proposisi utama, yaitu: 

1. Teachers are committed to students and their learning yang 

mencakup: penghargaan guru terhadap perbedaan individual siswa, 

pemahaman guru tentang perkembangan belajar siswa, perlakuan 

guru terhadap seluruh siswa secara adil, dan misi guru dalam 

memperluas cakrawala berfikir siswa. 



2. Teachers know the subjects they teach and how to teach those 

subjects to students mencakup: apresiasi guru tentang pemahaman 

materi mata pelajaran untuk dikreasikan, disusun dan dihubungkan 

dengan mata pelajaran lain, kemampuan guru untuk menyampaikan 

materi pelajaran, dan mengembangkan usaha untuk memeroleh 

pengetahuan dengan berbagai cara (multiple path). 

3. Teachers are responsible for managing and monitoring student 

learning mencakup: penggunaan berbagai metode dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran, menyusun proses pembelajaran dalam berbagai 

setting kelompok (group setting), kemampuan untuk memberikan 

ganjaran (reward) atas keberhasilan siswa, menilai kemajuan siswa 

secara teratur, dan kesadaran akan tujuan utama pembelajaran. 

4. Teachers think systematically about their practice and learn from 

experience mencakup: Guru secara terus menerus menguji diri untuk 

memilih keputusan-keputusan terbaik, guru meminta saran dari pihak 

lain dan melakukan berbagai riset tentang pendidikan untuk 

meningkatkan praktek pembelajaran. 

5. Teachers are members of learning communities mencakup: guru 

memberikan kontribusi terhadap efektivitas sekolah melalui 

kolaborasi dengan kalangan profesional lainnya, guru bekerja sama 

dengan tua orang siswa, guru dapat menarik keuntungan dari 

berbagai sumber daya masyarakat. 

Berdasarkan tiga pandangan standar kompetensi guru diatas, 

secara esensial ketiga pendapat tersebut tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang prinsipil/mendasar. Letak perbedaannya hanya pada 

cara pengelompokkannya.  

 



Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan standar kompetensi 

guru PAUD/TK dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

16 tahun 2007 yang dijabarkan oleh Direktorat Jendral Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2010) untuk mengungkap 

kompetensi guru TK. Karena selain lengkap, standar kompetensi 

inilah yang digunakan di Indonesia sebagai standar kompetensi guru 

dan menjadi dasar bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi guru.  

 

2.1.4 Faktor Yang Memengaruhi Kompetensi Guru TK 

Kompetensi seseorang dapat terbentuk karena adanya faktor-

faktor yang memengaruhi. Teori yang dapat dijadikan landasan 

terbentuknya kompetensi seseorang adalah teori medan yang dirintis 

oleh Kurt Lewin. Alim (2010) memaparkan dalam teorinya Lewin 

memosisikan seseorang akan memeroleh kompetensi karena medan 

gravitasi di sekitarnya yang turut membentuk potensi seseorang 

secara individu. Artinya kompetensi individu dipengaruhi dan 

dibentuk oleh lingkungannya. 

Selanjutnya Murdiono dan Samsuri (2007) menjelaskan faktor 

yang memengaruhi kompetensi guru adalah  

1. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, meliputi; 

latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, etos kerja yang 

didalamnya termasuk sikap kerja, penataran-pelatihan 

2. Faktor eksternal yang meliputi: iklim kerja, kebijakan organisasi, 

lingkungan sosial kerja, sarana dan prasarana.  

Lebih lanjut Sugiarta (2012) memaparkan bahwa pada dasarnya 

tingkat kompetensi guru dipengaruhi oleh faktor dari dalam guru itu 

sendiri yaitu bagaimana guru  bersikap  pada  pekerjaan  yang  

diemban.  



Selanjutnya Surya (2010, dalam Kartini, 2011) menambahkan faktor 

yang mempengaruhi kompetensi guru salah satunya adalah etos kerja 

yang didalamnya mencakup:  

1. Disiplin kerja 

2. Sikap terhadap pekerjaan 

3. Kebiasaan-kebiasaan bekerja.  

Suhartini (2011) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor 

yang memengaruhi kompetensi guru, yaitu:  

1. Kualifikasi akademik 

2. Motivasi guru 

3. Pendidikan dan pelatihan 

4. Kepemimpinan kepala sekolah 

5. Supervisi 

6. Iklim sekolah.  

Selain itu, Suhendro (2009) menambahkan bahwa iklim organisasi 

sekolah yang kondusif merupakan faktor penting yang memiliki 

hubungan  dan  konstribusi  pada  terbentuknya profesionalisme  guru 

(kemampuan  guru  dalam  menguasai  standar  kompetensi, yaitu 

meliputi kompetensi  pedagogik,  profesional,  sosial  dan  pribadi). 

Dengan demikian nampaklah bahwa iklim sekolah dan sikap 

guru terhadap pekerjaan akan ikut menentukan baik buruknya 

kompetensi guru Taman Kanak-Kanak (TK). 

 

2.2 Iklim Sekolah 

2.2.1 Definisi iklim sekolah 

Sekolah merupakan suatu organisasi karena didalamnya 

terdapat orang-orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.  



Hoy dan Miskell (2001) dalam Hadiyanto (2004) menyebutkan 

bahwa iklim sekolah adalah produk akhir dari interaksi antar 

kelompok peserta didik di sekolah, guru-guru dan para pegawai tata 

usaha (administrator) yang bekerja untuk mencapai keseimbangan 

antara dimensi organisasi (sekolah) dengan dimensi individu. 

Selanjutnya, Hoy dan Miskell (2008) menjelaskan iklim sekolah 

adalah istilah luas yang mengacu pada persepsi guru dari lingkungan 

kerja di sekolah, organisasi formal, organisasi informal, kepribadian 

warga sekolah, dan kepemimpinan pada organisasi tersebut ikut 

mempengaruhinya.  

Selain itu Sergiovanni dan Starratt (1993, dalam Hadiyanto, 

2004) mengatakan bahwa iklim sekolah merupakan efek subyektif 

yang dirasakan dari sistem formal, gaya informal dari manajer, dan 

faktor penting yang lain dari lingkungan pada sikap, kepercayaan, 

nilai, dan motivasi orang-orang yang bekerja pada suatu lembaga 

tertentu (sekolah). Iklim sekolah, juga dikenal sebagai organisasi 

kesehatan, telah digambarkan sebagai suasana, budaya, sumber daya, 

dan jaringan sosial sekolah Loukas dan Murphy (2007, dalam Collie 

et al. (2011). 

Dengan dasar beberapa pengertian iklim sekolah seperti yang 

telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa iklim sekolah 

adalah persepsi guru tentang keadaan/suasana yang ada disekitar 

sekolah yang mencakup keterbukaan organisasi, iklim organisasi 

yang sehat, dan perilaku yang menunjukkan tanggung jawab yang 

akan memberikan efek subyektif yang dirasakan oleh semua personil 

sekolah (guru, peserta didik, para pegawai). 

 

 



2.2.2 Dimensi Iklim Sekolah  

Dimensi iklim sekolah dikembangkan atas dasar dimensi 

umum yang dikemukakan oleh Hadiyanto (2004), yaitu dimensi 

hubungan (relationship), dimensi pertumbuhan atau perkembangan 

pribadi (personal growth/development), dan dimensi perubahan dan 

perbaikan sistem (system maintenance and change). Di samping itu, 

Arther (1989) dalam Hadiyanto (2004) menambahkan satu dimensi 

lagi dalam rangka melengkapi dimensi-dimensi yang telah 

dikemukakan oleh Moos, yaitu dimensi lingkungan fisik (physical 

environment). 

a. Dimensi hubungan  

Dimensi hubungan mengukur sejauh mana keterlibatan personalia 

yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru dan peserta didik, 

saling mendukung dan membantu, serta sejauh mana mereka dapat 

mengekspresikan kemampuan mereka secara bebas dan terbuka. 

Yang termasuk dalam dimensi ini diantaranya adalah dukungan 

peserta didik, afiliasi (kerjasama), kedekatan, dan keterlibatan.  

b. Dimensi pertumbuhan atau perkembangan pribadi  

Dimensi pertumbuhan pribadi yang disebut juga dimensi yang 

berorientasi pada tujuan, membicarakan tujuan utama sekolah dalam 

mendukung pertumbuhan/perkembangan pribadi dan motivasi diri 

guru untuk tumbuh dan berkembang. Dimensi ini meliputi: minat 

profesional, kepercayaan, standar prestasi, dan orientasi pada tugas.  

c. Dimensi perubahan dan perbaikan sistem  

Dimensi ini membicarakan sejauh mana iklim sekolah mendukung 

harapan, memperbaiki kontrol dan merespon perubahan. Dalam 

dimensi ini antara lain kebebasan staf, inovasi, tekanan kerja, 

kejelasan, dan pegawasan. 



d. Dimensi lingkungan fisik  

Dimensi ini membicarakan sejauh mana lingkungan fisik seperti 

fasilitas sekolah dapat mendukung harapan pelaksanaan tugas yang 

diantarnya adalah kelengkapan sumber, dan kenyamanan lingkungan 

Selanjutnya (Freiberg, 1998) dalam Marshall (2004) 

menjelaskan penilaian iklim sekolah mempertimbangkan berbagai 

faktor dan individu dalam sistem sekolah menggunakan tindakan 

langsung seperti survei dan wawancara, dan tindakan tidak langsung 

seperti catatan disiplin dan kehadiran. Penilaian tersebut berisi tujuh 

dimensi iklim sekolah dan secara khusus menilai persepsi siswa 

dalam bidang-bidang berikut: achievement motivation (motivasi 

berprestasi), fairness (kejujuran), order and discipline (ketertiban dan 

disiplin), parent involvement (keterlibatan orang tua siswa), sharing 

of resources (berbagi sumber daya), student interpersonal 

relationships (hubungan antar pribadi/antar siswa), dan student-

teacher relationships (hubungan siswa dengan guru). 

Selain itu, Hoy dan Miskel (2008) menguraikan iklim sekolah 

terdiri dari tiga dimensi yaitu organizational opennes, organizational 

health, dan organizational citizenship. Berikut penjelasan dari ketiga 

dimensi tersebut.   

1. Organizational openness 

Keterbukaan organisasi adalah keterbukaan interaksi di antara 

kepala sekolah dengan guru dan keterbukaan interaksi di antara para 

guru maupun guru dengan pegawai lainnya. Didalamnya termasuk 

adanya kerjasama dan saling menghargai di antara seluruh warga 

sekolah, guru-guru saling mengenal satu sama lain dengan baik dan 

bersahabat dengan baik, mereka juga saling membantu dan 

berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.  



Dimensi dari organizational openness antara lain: 

1.1 Supportive principal behavior: mencerminkan perhatian bagi para 

guru. Kepala sekolah mendengarkan dan terbuka untuk saran 

guru. Adanya pujian yang diberikan dengan tulus dan kritik yang 

bersifat membangun. 

1.2 Directive principle behavior: adanya pengawasan yang ketat. 

Kepala sekolah melakukan pengawasan secara konstan dari waktu 

ke waktu untuk semua kegiatan guru dan sekolah hingga detail. 

1.3 Restrictive  principle behavior: adanya urusan administrasi, 

kebutuhan komite, dan kesibukan pekerjaan yang dilakukan guru 

1.4 Collegial teacher behavior: hubungan yang saling mendukung, 

adanya interaksi terbuka dan profesional di antara para guru. 

Guru sangat antusias, menerima, dan menghormati penuh 

kompetensi profesional rekan-rekan mereka 

1.5 Intimate teacher behavior: adanya dukungan sosial di lingkungan 

sekolah. Guru saling mengenal dengan baik, adanya hubungan 

yang akrab, dan bersosialisasi bersama secara teratur 

1.6 Disengaged teacher behavior: mengacu pada keterlibatan guru 

dan perilaku guru terhadap rekan-rekannya 

2. Organizational health  

Sekolah yang memiliki iklim organisasi yang sehat akan 

menciptakan kesuksesan dimana lingkungan sekolah tersebut mampu 

mendorong dan memberdayakan semua sumber daya serta usaha 

untuk mencapai tujuan sekolah atau mewujudkan visi dan misi 

sekolah. Sekolah yang sehat tidak terpengaruh tekanan orang tua 

peserta didik atau masyarakat sekitar, sekolah juga menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan seluruh warga di dalamnya 

termasuk peserta didik merasa termotivasi untuk bekerja keras. 



Sekolah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 

untuk kegiatan belajar mengajar.  Dengan iklim sekolah yang sehat 

dan kondusif maka seluruh warga sekolah akan memiliki komitmen 

yang tinggi dan merasa bangga menjadi bagian dari sekolahnya 

tersebut.  

Didalam organizational health terdiri dari tiga dimensi yaitu: 

institutional level yang menggambarkan sekolah yang mendukung  

kepentingan dari masyarakat. Dalam hal ini sekolah mampu 

mengatasi dan merespon dengan baik dari tekanan luar (adanya 

dukungan dan kerjasama dengan orang tua murid/komunitas dari 

masyarakat sekitar); managerial level yang megacu pada pengaruh 

kepala sekolah, menggambarkan perilaku kepala sekolah yang ramah, 

mendukung terbuka, dan dapat menjadi rekan sekerja. Selain itu, 

adanya initiating structure, dan dukungan sumber daya yang 

memadai; serta technical level yang mengacu pada semangat dan 

penekanan akademik (tujuan dan prestasi akademik). 

3. Organizational citizenship  

Citizenship adalah perilaku yang menunjukkan tanggung 

jawab yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan dan 

juga mau menolong guru dan pegawai lainnya dalam menyelesaikan 

tugas-tugasnya. Guru yang memiliki citizenship akan dengan sukarela 

membantu pegawai lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya dan 

juga memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. 

Citizenship ditandai dengan guru membantu satu sama lain bahkan 

dengan rekan-rekan baru, guru disiplin dalam pekerjaan.  

 

 



Mereka juga tidak pernah mengeluh dan merengek karena mereka 

terlibat dalam upaya produktif untuk meningkatkan proses 

pembelajaran, saling menghormati sebagai profesional dan sukarela 

menghadiri kegiatan sekolah. Organizational citizenship 

mengandung:  

3.1 Altruism: membantu rekan/guru baru dengan sukarela 

3.2 Conscientiousness: menggunakan waktu secara efisien, seperti: 

guru tiba untuk bekerja dan datang rapat tepat waktu 

3.3 Sportsmanship: guru bekerja dengan sukarela tanpa mengeluh 

apabila jumlah kesibukan kerja berlebihan 

3.4 Courtesy: memberikan pemberitahuan apabila ada perubahan 

jadwal/rutinitas 

3.5 Civic virtue: melayani dan sukarela mengikuti fungsi di komite. 

Para ahli mempunyai penekanan yang berbeda-beda terhadap 

cakupan atau skala iklim sekolah. Hal ini menunjukkan betapa 

luasnya cakupan iklim sekolah tersebut. Berdasarkan berbagai uraian 

di atas, dimensi yang diungkapkan Hoy dan Miskel (2008) yang 

digunakan oleh penulis sebagai patokan utama dalam penelitian, 

karena dimensi dari Hoy dan Miskel (2008) lebih lengkap dan 

spesifik menjelaskan dimensi iklim sekolah. 

  

2.2.3 Efek/Peran Iklim Sekolah  

Iklim sekolah adalah keadaan/suasana yang ada disekitar 

sekolah yang akan memberikan efek subyektif yang dirasakan oleh 

semua personil sekolah sehingga akan berdampak pada semangat 

kerja yang akan mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar. 

 



Memandang faktor iklim sekolah turut membantu mewujudkan 

sekolah yang kondusif, maka terdapat beberapa pengkaji yang telah 

mengetengahkan beberapa ciri iklim sekolah. Adapun ciri-ciri iklim 

sekolah yang positif menurut pendapat Pidarta (1995) adalah adanya 

hubungan yang harmonis/akrab antara personel 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 para 

guru terhadap sekolahnya, dan para guru merasa bangga terhadap 

sekolah mereka.  

Marshall (2004) mengungkapan karakteristik sekolah, seperti 

struktur fisik gedung sekolah dan interaksi antara siswa dan guru, 

merupakan dua faktor beragam yang berpengaruh dan membantu 

untuk mendefinisikan konsep luas iklim sekolah. Iklim sekolah telah 

diteliti selama bertahun-tahun dan terus diperiksa dan didefinisikan 

kembali sebagai akibat dari pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

pendidikan. Lebih lanjut Marshall (2004) menjelaskan iklim sekolah 

penting untuk diteliti karena banyak penelitian menunjukkan bahwa 

iklim sekolah dapat berpengaruh terhadap banyak orang-orang dalam 

sekolah. Misalnya, iklim sekolah yang positif telah dikaitkan dengan 

lebih sedikitnya masalah perilaku dan emosional siswa (Kupermine et 

al. 1997). Dalam penelitiannya, Kupermine et al. (1997) menemukan 

bahwa persepsi iklim sekolah yang positif merupakan faktor 

pelindung khususnya untuk laki-laki dan dapat menyediakan siswa 

nyaman dengan lingkungan belajar yang mendukung dalam 

menghasilkan perkembangan yang sehat, serta mencegah perilaku 

antisosial.  



McEvoy dan Welker (2000) dalam penelitian iklim sekolah juga 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara hubungan 

interpersonal dan kesempatan belajar yang optimal bagi siswa di 

semua lingkungan demografis dapat meningkatkan tingkat prestasi 

dan mengurangi perilaku maladaptif.  

Mengenai peran guru dan administrator, (Taylor dan 

Tashakkori, 1995 dalam Freiberg, 1999) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa dengan memberikan iklim sekolah yang positif 

dan mendukung adalah penting untuk kelancaran dan kemudah bagi 

semua personil sekolah. Utami (2006) mengatakan bahwa agar di 

sekolah tercipta guru yang berkarakter baik, disyaratkan harus ada 

iklim kerja yang kondusif yang memungkinkan para guru bekerja 

secara profesional, tenang dan penuh konsentrasi. Dengan terciptanya 

iklim sekolah yang kondusif, maka guru akan merasa nyaman dalam 

bekerja dan terpacu untuk bekerja lebih baik. Suhendro (2009) 

menambahkan dengan Iklim organisasi sekolah yang kondusif 

merupakan faktor penting yang memiliki hubungan  dan konstribusi 

pada terbentuknya profesionalisme guru yang merupakan 

kemampuan guru dalam menguasai standar kompetensi  pedagogik, 

kompetensi, profesional, kompetensi sosial dan kompetensi pribadi. 

Diperkuat oleh Suhartini (2011) bahwa sekolah harus menciptakan 

iklim sekolah yang sehat dan kondusif. Artinya bahwa sekolah 

member kebebasan bagi seluruh warga sekolah dalam 

mengekspresikan dan mengembangkan kemampuan dan potensi yang 

dimilikinya.  

 

 



Selanjutnya, Douglas dan Stephen (2010) dalam Suhartini 

(2011) mengungkapkan persepsi guru terhadap lingkungan sekolah 

atau iklim sekolah akan memengaruhi perilaku mereka dalam 

melaksanakan tugasnya. Hoy dan Miskel (2008) menyatakan bahwa 

iklim sekolah yang sehat akan dapat mewujudkan kualitas guru. 

Kualitas guru akan dapat dikembangkan jikalau iklim sekolahnya 

kondusif. Kalau iklim sekolahnya tidak sehat dan kondusif maka 

akan memengaruhi perilaku dan sikap guru dalam melakukan 

profesinya. Jika iklim sekolah sehat dan kondusif sangat penting 

untuk pertumbuhan guru-guru agar dapat mengembangkan 

kompetensinya. Sekolah seharusnya senantiasa untuk 

mengkondisikan lingkungan kerja yang memungkinkan untuk hal 

tersebut. Fullan (2001, dalam Sergiovanni & Kelleher, 2009) juga 

percaya bahwa “tempat kerja harus ditingkatkan untuk memberikan 

energi pada guru dan memberi penghargaan atas keberhasilan dalam 

rangka untuk mempertahankan guru yang berkualitas”. Oleh sebab 

itu, iklim sekolah bila perlu terus di kondisikan kearah yang 

memungkinkan bagi perkembangan kualitas guru.  

  

2.3   Sikap Terhadap Pekerjaan Guru 

2.3.1 Definisi sikap terhadap pekerjaan guru 

2.3.1.1 Definisi sikap 

Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan 

atau tidak menguntungkan mengenai obyek, orang, atau peristiwa. 

Hal ini mencerminkan bagaimana kita merasa tentang sesuatu 

(Robbins dan Judge, 2008).  

 



Selanjutnya Krech dan Crutchfield (1954, dalam Sears et al. (1999) 

mendefinisikan sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari 

proses motivasional, emosional, perceptual, dan kognitif mengenai 

beberapa aspek dunia individu.  

Azwar (1995) menggolongkan definisi sikap dalam tiga 

kerangka pemikiran. Pertama, kerangka pemikiran yang diwakili oleh 

para ahli psikologi seperti Thurstone, Likert dan Osgood yaitu bahwa 

sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti  sikap 

seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau 

memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak 

memihak (unfavorable) pada objek tersebut. Kedua, kerangka 

pemikiran ini diwakili oleh para ahli seperti Chave, Bogardus, 

LaPierre, Mead dan Allport. Menurut kelompok ini sikap merupakan 

semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-

cara tertentu. Ketiga, kelompok pemikiran ini adakah kelompok yang 

berorientasi pada skema triadik.  menurut pemikiran ini suatu sikap 

merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan 

konatif yang saling berinteraksi didalam memahami, merasakan, dan 

berperilaku terhadap objek.  

Selain itu, Gerungan (1991) menyatakan sikap merupakan 

sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi setiap manusia disertai 

oleh kecenderugan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap 

objek tertentu. Selanjutnya Tosi  dan  Mero  (2000,  dalam Putra, 

2010) menjelaskan  sikap  adalah  sebuah kecenderungan atau 

tendensi untuk bereaksi dalam sebuah cara yang baik ataupun cara 

yang tidak baik terhadap sebuah objek. Walgito (2001) 

menambahkan sikap merupakan faktor yang ada dalam diri manusia 

yang dapat mendorong atau menimbulkan perilaku tertentu.  



Adapun ciri-ciri sikap yaitu: tidak dibawa sejak lahir, selalu 

berhubungan dengan obyek sikap, dapat tertuju pada satu obyek saja 

maupun tertuju pada sekumpulan obyek-obyek, dapat berlangsung 

lama/sebentar, mengandung faktor perasaan dan motivasi. 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap 

adalah proses yang di dalamnya mencakup reaksi kognitif, afektif, 

dan konatif, yang saling berinteraksi sesuai dengan rangsang yang 

diterimanya/terhadap objek tertentu. Menyimak uraian sikap di atas 

dapat dipahami bahwa sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau 

reaksi perasaan terhadap suatu obyek. “Seseorang bersikap terhadap 

suatu obyek dapat diketahui dari evaluasi perasaannya terhadap 

obyek tersebut. Evaluasi perasaan ini dapat berupa perasaan senang-

tidak senang, memihak-tidak memihak, favorit–tidak favorit, positif–

negatif. 

 

2.3.1.2 Definisi pekerjaan guru 

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Usman (1995) 

mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang bersifat 

professional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja 

harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. 

Kata professional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan 

sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian 

seperti dalam hal ini adalah guru. Profesi merupakan suatu pekerjaan 

yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus 

memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. 

Pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang sangat dinamis. Guru bisa 

melakukan apa saja terhadap anak didiknya.  

http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-perkembangan.html


Mulai membongkar, memoles, memperbaiki, mengasah, 

membimbing, mengasuh, mengarahkan dan lain-lain, hal ini adalah 

karakteristik dari kerja guru.  

Sebagai sebuah profesi, guru merupakan pekerjaan yang 

menuntut profesionalitas dari insan yang mengikrarkan dirinya 

sebagai pendidik. Pekerjaan Guru sesuai dengan yang tertulis pada 

PP No 58 tahun 2009 bahwa Pendidik anak usia dini adalah 

professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses 

pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan 

pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. 

 

2.3.1.3 Definisi sikap terhadap pekerjaan guru TK 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa sikap 

terhadap pekerjaan guru TK adalah suatu kecenderungan seorang 

guru dalam berpendapat setuju atau tidak setuju berkaitan dengan 

kegiatan mengajar di TK mencakup merencakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan 

pembimbingan terhadap peserta didik, dan melaksanakan tugas 

tambahan yang merupakan hasil interaksi antara komponen kognitif, 

afektif, dan konatif, yang menimbulkan reaksi terhadap objek dalam 

bentuk positif (mendukung) atau negatif (tidak mendukung) 

 

2.3.2 Komponen Sikap Terhadap Pekerjaan Guru TK 

2.3.2.1 Komponen sikap  

Komponen sikap terdiri atas tiga komponen yang saling 

menunjang yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan 

komponen konatif (Azwar, 1995; Walgito, 2001). 

 



1. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh 

individu pemilik sikap. Komponen kognitif berisi kepercayaan 

seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek 

sikap. Komponen kognitif terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki 

individu tentang obyek sikap tertentu, fakta, pengetahuan, dan 

keyakinan tentang obyek yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 

bagaimana orang mempersepsi terhadap obyek sikap. 

2. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Komponen afektif menyangkut masalah emosional 

subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum 

komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap 

sesuatu yang berhubungan dengan  rasa senang atau tidak senang 

terhadap obyek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, 

sedangkan rasa tidak senang adalah hal negatif.Komponen afektif, 

yaitu terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap 

objek sikap, penilaian yang merupakan komponen evaluatif.  

3. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hal 

ini menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku 

yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang 

dihadapinya. Kaitan ini didasari pada asumsi kepercayaan dan 

perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Komponen perilaku 

(konatif), yaitu merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dengan 

suatu cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Dengan kata lain 

kesiapan individu untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak 

terhadap obyek.  

 



Menurut Azwar (1995) ketiga komponen ini saling 

berinteraksi secara selaras dan konsisten dikarenakan apabila 

dihadapkan dengan suatu objek sikap yang sama maka ketiga 

komponen itu harus mempolakan arah sikap yang seragam. Sejalan 

dengan Azwar (1995), Walgito (2001) menjelaskan keseragaman 

reaksi yang timbul pada diri individu terhadap objek sikap. Objek 

sikap akan dipersepsi oleh individu dan hasil persepsi akan 

dicerminkan dalam sikap yang diambil oleh individu yang 

bersangkutan. Dalam mempersepsi objek sikap individu akan 

dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, cakrawala, keyakinan, 

proses belajar, dan hasil proses persepsi ini akan merupakan pendapat 

atau keyakinan individu mengenai objek sikap, dan ini berkaitan 

dengan dengan segi kognisi. Afeksi akan mengiringi hasil kognisi 

terhadap objek sikap sebagai aspek evaluative, yang dapat bersifat 

positif atau negaatif. Hasil evaluasi aspek afeksi akan mengait segi 

konasi, yaitu merupakan kesiapan untuk memberikan respon 

terhadabp objek sikap, kesiapan untuk bertindak dan berperilaku.  

Disamping pendapat tersebut, Suryansyah (2010) yang 

mengutip dari penjelasan ahli psikologi (Louis Leon Thurstone), 

menyatakan bahwa sikap melibatkan satu komponen lain yaitu 

komponen afek. Komponen ini memiliki dua sifat, positif atau 

negatif.  Individu yang mempunyai perasaan positif terhadap suatu 

objek psikologis dikatakan menyukai objek tersebut atau mempunyai 

sikap yang favorable terhadap objek psikologis. Sebaliknya, jika 

mempunyai perasaan negatif  dikatakan mempunyai sikap yang 

unfavorable.  

 



Dalam sikap yang positif reaksi seseorang cenderung untuk 

mendekati atau menyenangi objek tersebut, sedangkan dalam sikap 

yang negatif orang cenderung menjauhi atau menghindari objek 

tersebut.  

  

2.3.2.2 Macam/jenis pekerjaan guru Taman Kanak-Kanak (TK) 

Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (2009), menguraikan tentang tugas perjenis Guru 

sesuai dengan PP No 74/2008 pasal 52. Guru TK yang masuk dalam 

kategori guru kelas, jenis kerjanya meliputi: Merencanakan 

pembelajaran; Melaksanakan pembelajaran; Menilai hasil 

pembelajaran; Membimbing dan Melatih peserta didik; dan 

Melaksanakan tugas tambahan  

Berlandaskan uraian tersebut, dibuatlah instrument supervisi 

standar proses (PBM) TK. Tugas guru TK diuraikan sebagai berikut: 

1. Merencanakan pembelajaran: Guru wajib membuat RKM 

(Rancangan kegiatan mingguan)/RKH (Rancangan kegiatan harian) 

sesuai dengan PBM (Proses Belajar Mengajar) 

2. Melaksanakan pembelajaran: Kegiatan interaksi edukatif antara 

peserta didik dengan guru, kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

tatap muka. Dalam melaksanakan pembelajaran diantaranya 

mencakup: penyampaian dan penguasaan materi pelajaran, 

penggunaan/penguasaan metode dan alat peraga edukatif, kesesuaian 

materi dengan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, melakukan 

persiapan (pengecekan/penyiapan fisik kelas atau ruangan, bahan 

pelajaran, media, dan sebagainya), penguasaan kelas, respon siswa, 

ketrampilan membuka/menutup kegiatan.  



3. Menilai hasil belajar: Dalam menilai hasil belajar peserta didik, dapat 

dilakukan secara tes maupun non-tes (pengamatan, penilaian hasil 

karya dalam bentuk jasa, dan sebagainya) 

4. Membimbing dan melatih peserta didik: dilakukan saat tatap muka, 

bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler (dilakukan pada 

jadwal khusus dan tidak harus setiap minggu), bimbingan dan latihan 

dalam ekstrakurikuler (seperti menari, menggambar, senam, dan 

sebagainya) 

5. Melaksanakan tugas tambahan: dalam hal ini melaksanakan tugas 

tambahan yang diberikan seperti menjadi guru piket. 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, penulis akan 

menggunakan komponen sikap dari Azwar (1995); dan Walgito 

(2001) yang dikaitkan dengan objek sikap yaitu pekerjaan guru TK 

yang fiuraikan oleh Ditjen PMPTK (2009) sebagai komponen sikap 

terhadap jenis pekerjaan guru 

 

2.3.3 Efek/Peran Sikap Terhadap Pekerjaan Guru 

Walgito (2001) menjelaskan bahwa sikap merupakan faktor 

yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong atau 

menimbulkan perilaku tertentu. Sikap tidak dibawa sejak dilahirkan, 

tetapi dibentuk sepanjang perkembangan individu yang bersangkutan. 

Proses pembentukan sikap berlangsung secara bertahap, dimulai dari 

proses belajar. Proses belajar ini dapat terjadi karena pengalaman-

pengalaman pribadi seseorang dengan objek tertentu, seperti orang, 

benda atau peristiwa, dengan cara menghubungkan objek tersebut 

dengan pengalaman-pengalaman lain dimana seseorang telah 

memiliki sikap tertentu terhadap pengalaman itu atau melalui proses 

belajar sosial.  



Dengan kata lain, sikap yang ada pada diri seseorang akan 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan 

psikologis, serta faktor eksternal yang dapat berwujud situasi yang 

dihadapi oleh individu, norma-norma yang ada dalam masyarakat, 

hambatan-hambatan atau pendorong yang ada dalam masyarakat. 

Semuanya ini akan berpengaruh pada diri seseorang. Reaksi yang 

dapat diberikan individu terhadap objek sikap dapat bersifat positif 

tetapi juga dapat bersifat negatif.  

 Nur (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa guru 

yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya, sudah tentu akan 

menampilkan persepsi dan kepuasan yang baik terhadap 

pekerjaannya maupun motivasi kerja yang tinggi. Pada akhirnya 

mencerminkan seorang guru yang mampu bekerja secara 

professional. Selain itu, sikap juga mengandung motivasi, yang 

berarti bahwa sikap mempunyai daya dorong bagi individu untuk 

berperilaku secara tertentu terhadap obyek. Sugeng (2004) 

menyatakan sikap guru terhadap pekerjaan mengandung makna 

sebagai suatu bentuk evaluasi atau  reaksi  perasaan seorang guru 

terhadap pekerjaan yang diembannya, dalam hal ini sebagai tenaga 

pendidik dan pengajar di sekolah. Bilamana seorang guru memiliki 

sikap positif terhadap pekerjaannya, maka tentu guru akan 

menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai profesi/pekerjaan di 

sekolah dengan penuh tanggung jawab. Sebaliknya seorang guru 

yang memiliki sikap negatif terhadap pekerjaan, pasti hanya 

menjalankan fungsi dan kedudukannya sebatas rutinitas belaka. 

Untuk itu amatlah perlu kiranya ditanamkan sikap positif guru 

terhadap pekerjaan, mengingat peran guru dalam lingkungan 

pendidikan dalam hal ini sekolah amatlah sentral.  



2.4 Hasil-Hasil Penelitian Sebelumnya 

Membahas mengenai iklim sekolah dan sikap terhadap 

pekerjaan guru sebagai prediktor kompetensi guru Taman Kanak-

Kanak, dari beberapa jurnal/hasil-hasil penelitian yang penulis 

telusuri terdapat beberapa peneilitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Hasil-hasil penelitian yang di paparkan baik secara 

kualitatif ataupun kuantitatif menggambarkan bahwa masih banyak 

guru di TK yang kurang memahami pentingnya peningkatan 

kompetensi. Penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian ini yang terkait dengan iklim sekolah, sikap 

terhadap pekerjaan guru, dan kompetensi guru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kraiger et al. (2011) pada 

karyawan di lima organisasi yang berbeda dengan jumlah subjek 

1.126 karyawan, menunjukkan bahwa keberagaman persepsi tentang 

iklim positif, yang ditunjukkan oleh kebebasan identitas, inklusivitas, 

dan akses yang sama berpengaruh dengan sikap pekerja yang 

ditunjukkan dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan 

pemberdayaan individu. Dengan adanya iklim yang kondusif/positif, 

organisasi mampu menciptakan sikap pekerja yang lebih positif dan, 

pada gilirannya, meningkatkan retensi karyawan. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Scherman (2005) bahwa iklim sekolah telah 

menarik hingga ke internasional selama beberapa tahun ini bukan 

karena iklim sekolah dikaitkan dengan efektivitas sekolah namun 

juga untuk meningkatkan prestasi. 

Utami (2006) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

agar di sekolah tercipta guru yang berkarakter baik, disyaratkan harus 

ada iklim kerja yang kondusif yang memungkinkan para guru bekerja 

secara profesional, tenang dan penuh konsentrasi.  



Short dan Rinehard (1993) menegaskan bahwa lingkungan sekolah 

yang kolaboratif akan menghasilkan guru yang memiliki otonomi dan 

kompetensi untuk bertindak, mempengaruhi pada hasil sekolah dan 

menjadikan siswa menjadi pembelajar mandiri dan pemecah masalah 

juga ada peningkatan minat dalam diri mengelola kelompok kerja. 

Oleh sebab itu, dalam hal ini fungsi/peran guru amatlah penting 

untuk bersama-sama dengan pihak sekolah menciptakan iklim yang 

kondusif. Suhartini (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

koefisien peubah iklim sekolah berpengaruh secara signifikan 

terhadap peubah kompetensi guru. Hal ini terlihat dari tingkat 

signifikansi peubah iklim sekolah sebesar 0.031 yang lebih kecil dari 

0.05 (p<0.05).  

Namun muncul hal berbeda pada penelitian Suhendro (2009) 

dalam penelitiannya berjudul hubungan iklim organisasi sekolah, 

kecerdasan emosional guru, dan pengetahuan teknologi informasi 

dengan profesionalisme guru smk produktif yang dilakukan pada 

guru produktif dari 10 sekolah menengah kejuruan dan industri negeri 

di Indramayu yang menunjukkan bahwa faktor pengetahuan lebih 

memberikan kontribusi terhadap profesionalisme guru dalam hal ini 

kemampuan  guru menguasai  standar  kompetensi yang meliputi 

kompetensi  pedagogik,  kompetensi  profesional,  kompetensi  sosial  

dan  kompetensi pribadi yaitu sebesar 58,72% dibandingkan iklim 

organisasi sekolah dengan kontribusi sebesar 11,94%. Akan tetapi 

dalam penelitian Liakopoulou (2011) terungkap bahwa guru 

tampaknya percaya bahwa efektivitas mereka tidak hanya bisa 

dijamin melalui akuisisi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga 

tergantung pada kepribadian mereka yang dituangkan melalui sikap.  



Selanjutnya Jesaya (2005) dalam penelitiannya menyatakan 

adanya hubungan positif yang dignifikan antara sikap guru (X1) 

dengan kompetensi guru (Y) sebesar 0.578 dengan p:0.000<0.01. 

Selain itu, Sugiarta (2012) menyatakan bahwa sikap guru terhadap 

pekerjaan berpengaruh positif terhadap kompetensi profesional guru 

dengan kontribusi sebesar 61,30 %. Senada dengan penelitian 

tersebut Sugeng (2004) dalam penelitiannya terhadap 165 guru 

matematika SMP di Kab. Pandeglang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara sikap guru terhadap 

pekerjaan dengan kompetensi profesional guru, dengan koefisien 

korelasi r: 0,62. 

Hampir senada dengan penelitian diatas, penelitian yang 

dilakukan Sonedi (2001) diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan 

langsung yang signifikan antara sikap guru terhadap pekerjaan 

dengan profesionalisme guru. Diperkuat oleh penelitian dari Wawoh 

et al. (2013) dengan unit populasi 226 guru dan sampel adalah 144 

dipilih secara acak, didapat ada hubungan antara sikap guru terhadap 

pekerjaan dengan profesionalisme guru di SMP Negeri di kota 

Bitung. Berdasarkan kesimpulan tersebut, diharapkan bagi para guru 

untuk menegakkan sikap positif mereka terhadap pekerjaan mereka 

sendiri. 

 

2.5 Landasan Teori 

Dalam mempersiapkan SDM pembangunan, pendidik tidak 

bisa hanya terfokus pada kebutuhan material jangka pendek, tetapi 

harus menyentuh dasar untuk memberikan watak pada visi dan misi 

pendidikan, yaitu perhatian mendalam pada etika moral dan spiritual 

yang luhur (Mulyasa, 2008).  



Dalam hal ini kualitas pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan 

sistematik terhadap seluruh komponen pendidikan seperti 

peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran guru kurikulum 

yang disempurnakan, sumber belajar, sarana dan prasarana yang 

memadai, iklim pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh 

kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dari semua 

itu, guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian 

sentral, pertama, dan utama. Bangsa yang menginginkan warga 

Negara yang cerdas, beriman, dan bertaqwa, perlu memerhatikan 

pendidikan anak khususnya pada usia dini, karena keberhasilan 

pendidikan antara lain ditentukan oleh pendidikan yang diberikan 

pada usia dini.  

Iswanti (t.t) memaparkan kenyataan yang terjadi saat ini, 

perhatian pada pendidikan ini belum seperti yang diharapkan 

terutama dari segi penyiapan calon-calon guru. Padahal bagi anak 

usia pendidikan dini, guru merupakan sosok teladan. Sejalan dengan 

hal tersebut, Nurdin (2008) mengatakan bahwa guru adalah seorang 

yang harus digugu dan harus ditiru oleh semua muridnya. Digugu 

artinya segala sesuatu segala sesuatu yang disampaikan olehnya 

senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua 

murid. Segala ilmu pengetahuan yang datangnya dari dari sang guru 

dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau 

diteliti lagi. Seorang guru juga harus ditiru artinya seorang guru 

menjadi suri tauladan bagi semua muridnya. Mulai dari cara berpikir, 

cara bicara, hingga cara berperilaku sehari-hari. 

 



Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam 

sistem amongnya yaitu guru harus: Ing ngarso sung tulodo,Ing 

madya mangun karsa, Tut Wuri Handayani, artinya bahwa guru 

harus menjadi contoh dan teladan, membangkitkan motif belajar 

siswa serta mendorong/memberikan motivasi dari belakang. Oleh 

sebab itu, seorang guru dituntut melalui sikap dan perbuatannya dapat 

menjadikan dirinya pola panutan dan ikutan orang-orang yang 

dipimpinnya, dalam hal ini adalah siswa di sekolahnya. Khususnya 

pada anak usia dini, anak-anak cenderung meniru perilaku orang 

dewasa termasuk guru. Bahkan fakta yang didapati banyak anak lebih 

mempunyai kepercayaan kepada gurunya dibandingkan pada orang 

tua mereka sendiri. Maka dari itulah guru harus menunjukan sikap 

dan keteladanan yang baik.   

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74/2008 

tentang guru yang dinyatakan dalam bab I pasal I, guru  adalah  

pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  

membimbing, mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi 

peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur pendidikan  

formal,  pendidikan  dasar,  dan pendidikan menengah. Dari peraturan 

tersebut jelas bahwa Guru memiliki tugas sebagai pengajar yang 

melakukan transfer pengetahuan, selain itu guru juga sebagai 

pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai 

pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa 

dalam belajar. Untuk itu, guru harus berperan aktif dan menempatkan 

kedudukannya sebagai tenaga professional yang memiliki kompetensi 

dan profesionalisme yang sesuai standar (Mulyasa, 2008). 

 



Selanjutnya dalam bab II tentang kompetensi dan sertifikasi 

pada Pasal 2 dinyatakan bahwa guru  wajib  memiliki  kualifikasi  

akademik,  kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan 

nasional. Kompetensi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 

merupakan  seperangkat  pengetahuan,  keterampilan, dan  perilaku  

yang  harus  dimiliki,  dihayati,  dikuasai, dan  diaktualisasikan  oleh  

guru  dalam  melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi  guru  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi  kompetensi  

pedagogik,  kompetensi kepribadian,  kompetensi  sosial,  dan  

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Kompetensi  guru  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) bersifat 

holistik. Kompetensi guru merupakan kunci utama dalam pendidikan 

yang berkualitas karena merupakan pondasi untuk mencetak sumber 

daya manusia yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

kebutuhan pembangunan. Karakteristik lulusan yang baik 

mensyaratkan proses belajar mengajar yang baik. Oleh karena itu 

dibutuhkan tenaga pendidik (guru) profesional yang bekerja dengan 

kinerja yang tinggi.  

Sukamta (1999, dalam Jesaya, 2005) menyebutkan dari 

berbagai upaya ternyata guru yang berkompeten dan bermutu adalah 

guru yang memberi pengaruh paling tinggi terhadap mutu 

pendidikan. Oleh karena itu, guru sangatlah mutlak dalam usaha 

membangun pendidikan, bukan hanya jumlahnya yang harus 

mencukupi tetapi mutu dan kompetensi guru adalah unsur yang 

secara langsung menentukan kekuatan seluruh sektor pendidikan.  

 



Kompetensi guru akan menjadi optimal bila diintegrasikan dengan 

sikap guru tersebut terhadap pekerjaannya dan juga lingkungan 

dimana dia berada. Dalam melaksanakan tugas, seorang bisa saja 

dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia 

berada/bertugas. Iklim sekolah yang merupakan suatu 

keadaan/suasana yang ada disekitar sekolah yang akan memberikan 

efek subyektif yang dirasakan oleh semua personil sekolah (guru, 

peserta didik, para pegawai) sehingga akan berdampak pada 

semangat kerja yang akan mempengaruhi kualitas proses belajar 

mengajar. Dalam kaitannya dengan iklim sekolah, penelitian yang 

dilakukan oleh Kraiger et al. (2011) menunjukkan dengan adanya 

iklim yang kondusif/positif, organisasi mampu menciptakan sikap 

pekerja yang lebih positif dan pada gilirannya, meningkatkan retensi 

karyawan. Hal tersebut mencerminkan bahwa suasana sekolah yang 

kondusif sangat mendukung mewujudkan kompetensi guru yang 

memadai dan akan sangat banyak sekali dampaknya terhadap 

pendidikan, seperti terhadap kinerja guru, mutu sekolah, dan juga 

berdampak pada proses KBM (kegiatan belajar mengajar) yang 

semakin berkualitas. 

Dengan adanya iklim yang kondusif akan nampak terhadap 

suatu obyek tertentu yang bisa diramalkan melalui sikap yang 

diungkapkan oleh seseorang. Dalam arti bahwa sikap seseorang bisa 

menentukan tindakan dan perilakunya. Azwar (1995) mendefinisikan 

sikap sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap 

terhadap pekerjaan guru merupakan suatu kecenderungan seorang 

guru dalam merespon suka atau tidak suka terhadap pekerjaannya, 

yang pada akhirnya diungkapkan dalam bentuk tindakan atau 

perilaku yang berkenaan dengan profesinya.  

http://celotehanwarungkopi.blogspot.com/2013/01/sikap-kerja-guru-dengan-kompetensi-guru.html
http://celotehanwarungkopi.blogspot.com/2013/01/sikap-kerja-guru-dengan-kompetensi-guru.html
http://celotehanwarungkopi.blogspot.com/2013/01/sikap-kerja-guru-dengan-kompetensi-guru.html


Guru yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya, sudah tentu 

akan menampilkan persepsi dan kepuasan yang baik terhadap 

pekerjaannya maupun motivasi kerja yang tinggi, yang pada akhirnya 

mencerminkan seorang guru yang mampu bekerja secara 

professional. Untuk itu amatlah perlu kiranya ditanamkan sikap 

positif guru terhadap pekerjaan, mengingat peran guru dalam 

lingkungan pendidikan dalam hal ini sekolah amatlah sentral.  

Dari uraian tersebut, diduga iklim sekolah dan sikap terhadap 

pekerjaan guru akan berpengaruh terhadap pencapaian kompetensi 

guru yang baik. Oleh karena itu, adanya iklim sekolah yang kondusif 

dan juga sikap guru terhadap pekerjaan yang positif dibutuhkan untuk 

mencapai kompetensi guru yang baik sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Adanya iklim sekolah yang positif memungkinkan 

para guru bekerja secara profesional, tenang dan penuh konsentrasi. 

Iklim sekolah juga akan memengaruhi proses kegiatan belajar 

mengajar sehingga seperti halnya iklim fisik, suasana kerja yang 

tenang dan menyenangkan juga akan membangkitkan para tenaga 

kependidikan. Untuk itu semua pihak sekolah harus mampu 

menciptakan hubungan yang harmonis, serta menciptakan lingkungan 

sekolah yang aman dan menyenangkan. Selanjutnya guru juga harus 

selalu berupaya memuliki sikap positif terhadap pekerjaan guru 

karena guru merupakan sosok yang akan diteladani oleh peserta 

didiknya. 

Dengan adanya iklim sekolah yang kondusif dan sikap guru 

yang positif memungkinkan kompetensi guru TK juga akan menjadi 

baik. Guna memudahkan pembaca, maka model dibawah ini 

diharapkan dapat membantu untuk memahami kerangka pikir dari 

penelitian ini.  



 

 Model penelitian: 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis empirik 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang 

telah dipaparkan, maka hipotesis penelitian ini adalah iklim sekolah 

dan sikap terhadap pekerjaan guru secara simultan atau bersama-

sama sebagai/menjadi prediktor kompetensi guru TK di Kec.Tingkir 

Salatiga. 

 

Iklim Sekolah  (X1) 

Sikap Terhadap 

Pekerjaan Guru (X2) 

Kompetensi Guru Taman 

Kanak-Kanak/TK (Y) 




