
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengantar Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul ”Iklim Sekolah 

dan Sikap Terhadap Pekerjaan Guru Sebagai Prediktor Kompetensi Guru 

TK di Kecamatan Tingkir-Salatiga”. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan 

guru secara simultan atau bersama-sama sebagai prediktor kompetensi 

guru Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tingkir-Salatiga.  

Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Tingkir Salatiga terdiri 

dari 24 TK yaitu 19 TK dan 5 RA (Raudhatul Athfal). RA merupakan 

jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal atau dapat 

disebut TK dengan nuansa agama Islamnya lebih menonjol dan menjiwai 

keseluruhan proses belajar mengajar. TK dan RA tersebut tersebar dalam 

6 (enam) Kelurahan yaitu Gendongan, Kalibening, Kutowinangun, 

Sidorejo kidul, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah. 

 

4.2 Deskripsi Responden Penelitian  

Penelitian dilaksanakan terhadap semua guru TK yang ada di 

Kecamatan Tingkir, sehingga responden/subjek penelitian adalah seluruh 

guru TK yang juga tergabung dalam IGTKI (Ikatan guru Taman Kanak-

Kanak Indonesia) Kecamatan Tingkir-Salatiga berjumlah 121 guru. Akan 

tetapi skala yang kembali kepada peneliti berjumlah 106 skala. Sisanya 

(15) ada skala yang tidak kembali dikarenakan guru yang bersangkutan 

sibuk sehingga belum ada waktu untuk mengisi, dan adanya beberapa 

dewan guru yang sedang ijin tidak masuk sekolah (cuti). Berikut ini 

daftar subjek/responden penelitian tersaji dalam Tabel 4.1. 



      Tabel 4.1. 

Daftar Responden Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia 

(IGTKI-PGRI) Kec. Tingkir Kota Salatiga Tahun 2013-2014 

Keterangan: TK (Taman Kanak-kanak), KB (Kelompok Bermain),  

RA (Raudhatul Athfal) 

 

 

 

 

 

 

No Nama TK Jumlah 

Guru 

Banyaknya Guru 

Mengisi Skala Tidak Mengisi 

Skala 

1 TK Taruna Tama 4 Pancuran 5 4 1 

2 TK Taruna Tama-Kalioso 8 8 - 

3 TK Taruna Tama 2-Canden 2 1 1 

4 TK Pertiwi I 2 2 - 

5 TK Pertiwi II-Nanggulan 5 5 - 

6 TK Pertiwi Tingkir Tengah 4 4 - 

7 TK Si Buyung  3 3 - 

8 TK Miftahul Jannah 4 3 1 

9 TK Permata-Jl.Kalipengging 5 5 - 

10 TK Kanisius Gendongan 2 1 1 

11 TK Kristen 03 Eben Haezer  10 9 1 

12 KB-TK Bethany School  8 8 - 

13 TK Aisiyah 3 – Nanggulan  6 5 1 

14 TK Tunas Rimba  3 2 1 

15 TK IT Nidaul Hikmah  8 8 - 

16 TK IT Al-Fitroh  11 6 5 

17 RA Masyitoh Dayaan 3 3 - 

18 RA Masyitoh Kalibening  6 6 - 

19 RA Sudirman  8 7 1 

20 RA Mutiara Insan  3 3 - 

21 TK/RA Al-Hijrah 3 3 - 

22 TK Tarbiyatul Banin 22 7 5 2 

23 TK Tarbiyatul Banin 24  2 2 - 

24 TK/TKIT Tarbiyatul Aulad  3 3 - 

 TOTAL  121 106 15 



4.2.1  Karakteristik responden berdasarkan kategori TK 

Karakteristik responden berdasarkan kategori TK disajikan 

dalam Tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2. 

Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Kategori TK 

Kategori TK Jumlah guru Persentase (%) 

TK Islam 45 42,45% 

TK Umum 21 19,81% 

TK Kristen 18 16,98% 

RA (Roudhotul Athfal) 22 20,76% 

Total 106 100% 

 

Berdasarkan kategori TK, sebagian besar responden adalah 

guru dari TK Islam yaitu sebanyak 45 guru (42,45%), diikuti dengan 

RA sebanyak 22 guru (20,76%), Selanjutnya pada TK umum 

sebanyak 21 guru (19,81%), dan TK Kristen yaitu 18 guru (16,98%). 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa TK di Kecamatan Tingir-

Salatiga lebih didominasi oleh TK yang berbasis Islam. 

 

4.2.2  Karakteristik responden berdasarkan kategori lama bekerja  

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja disajikan 

dalam Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3. 

Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama bekerja Jumlah Persentase (%) 

≤10 58 54,72% 

11-20 23 21,69% 

21-30 17 16,04% 

>30 8   7,55% 

Total 106 100% 

 

 



Berdasarkan lama bekerja, terlihat bahwa paling banyak 

adalah guru TK yang mempunyai lama bekerja ≤10 tahun yaitu 58 

guru (54,72%) diikuti oleh mereka yang lama bekerja 11-20 tahun 

sebanyak 23 guru (21,69%), selanjutnya 21-30 tahun sebanyak 17 

guru (16,04%), dan lama bekerja >30 tahun yaitu 8 guru (7,55%). 

Dengan demikian bisa dikataan bahwa guru TK di Kecamatan Tingir 

didominasi oleh guru-guru yang memiliki lama bekerja kurang dari 

atau sama dengan 10 tahun (≤10 tahun). 

 

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan  

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4. 

Jumlah dan Persentase Responden  

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan terakhir Jumlah Persentase (%) 

SMP 1 0,98% 

SLTA/SMEA/SPG 21 20,59% 

D1 2 1,96% 

D2 6 5,88% 

D3 3 2,94% 

S1 69 67,65% 

Total 102 100% 

   

Dari jumlah subjek/responden sebanyak 106, terdapat 4 

subjek/responden yang tidak mencantumkan tingkat pendidikannya 

sehingga hanya didapat 102 subjek yang mencantumkan tingkat 

pendidikan dalam identitas diri.  

 

 

 



Berdasarkan tingkat pendidikan pada Tabel 4.4 terlihat bahwa 

sebagian besar guru adalah lulusan S1 yaitu sebanyak 69 guru 

(67,65%), diikuti pada tingkat SLTA/SMEA/SPG yaitu sebanyak 21 

guru (20,59%), D2 sebanyak 6 guru (5,88%), D3 sebanyak 3 guru 

(2,94), D1 sebanyak 2 guru (1,96%), dan 1 guru (0,98%) dengan 

tingkat pendidikan SMP. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa 

guru TK di Kecamatan Tingir-Salatiga didominasi oleh mereka yang 

tergolong memiliki tingkat pendidikan yang sudah sesuai dengan 

kualifikasi sebagai guru TK yaitu sarjana (S1). 

 

4.3 Validitas, Seleksi Aitem, dan Reliabilitas Skala  

4.3.1  Validitas  

Dalam penelitian ini dilakukan validasi skala yang meliputi 

face validity (validitas tampang) dan validitas isi. 

4.3.1.1 Face validity (Validitas tampang) 

Face validity merupakan penampilan skala. Skala psikologi 

bukan sekedar kumpulan aitem-aitem yang diberkas menjadi satu. 

Dari segi penampilan skala harus dikemas dalam bentuk yang 

berwibawa sehingga mampu menimbulkan respek dan apresiasi dari 

pihak respondennya (Azwar, 2012). Penampilan skala dalam 

penelitian ini dicetak jelas dengan menggunakan huruf times new 

roman (size 12), tata letak yang rapi, dan disain skala berupa buku. 

Pada setiap halaman diberikan keterangan jawaban yang akan 

memudahkan subjek dalam memberikan jawaban, mencantumkan 

identitas subjek, petunjuk pengisian skala, dan aitem skala yang 

terdiri dari pernyataan dengan 5 pilihan jawaban yaitu:  

 



Sangat Sesuai/Sangat Setuju (SS), Sesuai/Setuju (S), Netral (N), 

Tidak Sesuai/Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Sesuai/Sangat 

Tidak Setuju (STS) sehingga memberikan respek dan kesan yang 

meyakinkan bagi responden. Maka dapat dikatakan face validity 

dalam skala ini terpenuhi. 

 

4.3.1.2 Validitas isi  

Keputusan mengenai keselarasan atau relevansi aitem dengan 

tujuan ukur skala tidak dapat didasarkan hanya pada penilaian penulis 

sendiri, tetapi juga memerlukan kesepakatan penilaian dari beberapa 

penilai yang kompeten (expert judgement). Apabila sebagian besar 

penilai sepakat bahwa suatu aitem adalah relevan, maka aitem 

tersebut dinyatakan sebagai aitem yang layak mendukung validitas isi 

skala (Azwar, 2012). Dalam penelitian ini keputusan mengenai 

keselarasan atau relevansi aitem dengan tujuan ukur skala dilakukan 

dan disepakati oleh dosen pembimbing. 

 

4.3.2  Seleksi aitem    

Seleksi aitem digunakan untuk mengetahui apakah skala 

psikologi mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan 

tujuan ukurnya. Kriteria pemilihan aitem berdasarkan koefisien 

korelasi aitem total digunakan batasan ≥ 0,30. Semua aitem yang 

mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap 

memuaskan.  

 

 

 



Berdasarkan hasil perhitungan seleksi aitem item total 

correlation terhadap skala iklim sekolah, sikap terhadap pekerjaan 

guru, dan kompetensi guru TK diperoleh hasil bahwa semua aitem 

pada setiap peubah tidak ada yang disisihkan karena memiliki nilai r-

it ≥ 0,30.  

 

4.3.3  Uji reliabilitas/keandalan skala   

Pada hasil reliabilitas skala alat ukur, hasil uji reliabilitas yang 

mengacu pada Tabel 4.5 di dapat pada nilai koefisien cronbach alfa 

skala kompetensi guru diperoleh α=0,932, nilai koefisien cronbach 

alfa pada skala iklim sekolah diperoleh  α=0,935, dan nilai koefisien 

cronbach alfa pada skala sikap guru terhadap pekerjaan guru 

diperoleh α=0,937. Reliabilitas dianggap memuaskan bila koefisien 

mencapai minimal 0,900 (Azwar, 2012). Karena ketiga skala 

memiliki nilai lebih dari 0,900 maka dapat disimpulkan bahwa skala 

kompetensi guru, iklim sekolah, dan sikap terhadap pekerjaan guru 

TK adalah reliable. 

Tabel 4.5. 

Reliabilitas/Keandalan Skala Alat Ukur 

Skala  Statistik Keandalan 

 Cronbach 

Alfa 

Jumlah 

aitem 

Skala kompetensi guru TK 0,932 24 

Skala iklim sekolah 0,935 25 

Skala sikap terhadap pekerjaan guru 0,937 28 

 

 

 

 

 



4.4 Deskripsi Hasil Pengukuran Peubah Penelitian   

Tabel 4.6.  

Hasil Analisis Deskriptif 

Deskriptif Statistik 

 N Rerata SD Minimal Maksimal 

Kompetensi Guru 106 102,27 8,264 85 120 

Iklim Sekolah 106 103,79 8,751 85 125 

Sikap Thdp Pek.Guru 106 121,02 9,159 104 139 

Keterangan: SD= Standar Deviasi/Simpangan Baku.  

        Keterangan ini juga berlaku untuk Tabel 4.12 

 

4.4.1 Deskripsi peubah kompetensi guru  

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa peubah kompetensi guru dengan 

jumlah subjek (N) sebanyak 106 guru TK, mempunyai nilai rerata 

102,27 dengan nilai minimum 85 dan maksimal 120, serta standar 

deviasinya sebesar 8,264.  

Untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil pengukuran peubah 

kompetensi guru digunakan lima kategori, antara lain sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. jumlah pilihan pada masing-

masing aitem adalah 5 (lima) antara lain: Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Netral (N), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS. maka 

nilai tertinggi yang diperoleh yaitu (5 x 24 aitem = 120) dan nilai 

terendah (1 x 24 aitem = 24). Untuk menentukan kategori terlebih 

dahulu dicari interval/rentangannya dengan cara: 

Interval = jumlah skor tertinggi - jumlah skor terendah 

banyak kategori 

Interval =   120 – 24  = 19,2 

                          5 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditemukan kategori 

sebagai berikut: 

 

 



 Tabel 4.7.  

Pengukuran Peubah Kompetensi Guru  

 

 

 

Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa 53,77% guru memiliki skor 

kompetensi dengan kategori sangat tinggi, dan 46,23% berada pada 

kategori tinggi, sedangkan 0% termasuk dalam kategori sedang, 

rendah, dan sangat rendah. Secara umum, dikatakan bahwa 

kompetensi guru berada pada kategori sangat tinggi (53,77%). 

 

4.4.2 Deskripsi peubah iklim sekolah  

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa peubah iklim sekolah dengan 

jumlah subjek (N) sebanyak 106 guru TK, mempunyai nilai rerata 

103,79 dengan nilai minimum 85 dan maximum 125, serta standar 

deviasin sebesar 8,751. Untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil 

pengukuran peubah iklim sekolah digunakan lima kategori, antara 

lain sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. jumlah 

pilihan pada masing-masing aitem adalah 5 (lima): Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Netral (N), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai 

(STS). maka nilai tertinggi yang diperoleh yaitu (5 x 25 aitem = 125) 

dan nilai terendah (1 x 25 aitem = 25). Interval kategori sebagai 

berikut: 

 

Kategori Interval N Prosentase 

Sangat Tinggi 100,8 ≤ x ≤ 120  57 53,77% 

Tinggi 81,6 ≤ x < 100,8  49 46,23% 

Sedang 62,4 ≤ x < 81,6 - 0% 

Rendah 43,2 ≤ x < 62,4 - 0 % 

Sangat Rendah 24 ≤ x < 43,2 - 0 % 

Jumlah  106 100 % 



Interval = jumlah skor tertinggi - jumlah skor terendah 

banyak kategori 

 Interval =   125 – 25   = 20 

                            5 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditemukan kategori: 

 Tabel 4.8.  

Pengukuran Peubah Iklim Sekolah  

 

Dari Tabel 4.8 terlihat bahwa 40,57% guru memiliki skor 

iklim sekolah dengan kategori sangat tinggi, dan 59,43% dengan 

kategori tinggi, sedangkan 0% termasuk dalam kategori sedang, 

rendah dan sangat rendah. Secara umum, iklim sekolah berada pada 

kategori tinggi (59,43%). 

 

4.4.3 Deskripsi sikap terhadap pekerjaan guru 

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa peubah sikap terhadap 

pekerjaan guru TK dengan jumlah subjek (N) sebanyak 106 guru TK, 

mempunyai nilai rerata 121,02 dengan nilai minimum 104 dan 

maximum 139, serta standar deviasinya sebesar 9,159.  

Untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil pengukuran peubah 

iklim sekolah digunakan lima kategori, antara lain sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Jumlah pilihan pada masing-

masing aitem adalah 5 (lima) antara lain:  

Kategori Interval N Prosentase 

Sangat Tinggi 105 ≤ x ≤ 125 43 40,57% 

Tinggi 85 ≤ x < 105 63 59,43% 

Sedang 65 ≤ x < 85 -          0% 

Rendah 45 ≤ x < 65 - 0 % 

Sangat Rendah 25 ≤ x < 45 - 0 % 

Jumlah  106 100 % 



Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat 

Tidak Setuju (STS). maka nilai tertinggi yang diperoleh yaitu (5 x 28 

aitem = 140) dan nilai terendah (1 x 28 aitem = 28), jadi diperoleh 

interval sebagai berikut: 

Interval = jumlah skor tertinggi - jumlah skor terendah 

banyak kategori 

Interval =   140 – 28  = 22,4 

                            5 

  Tabel 4.9.  

  Pengukuran Peubah Sikap Terhadap Pekerjaan Guru TK  

 

 

 

Dari Tabel 4.9 terlihat bahwa 55,66% guru memiliki skor 

sikap terhadap pekerjaan dengan kategori sangat tinggi, dan 44,34% 

berada pada kategori tinggi, sedangkan 0% termasuk dalam kategori 

sedang, rendah, dan sangat rendah. Secara umum, sikap terhadap 

pekerjaan guru termasuk dalam kategori sangat tinggi (55,66%). 

 

 

 

 

 

 

Kategori Interval N Prosentase 

Sangat Tinggi 117.6 ≤ x ≤ 140 59 55,66% 

Tinggi 95.2 ≤ x < 117.6 47 44,34% 

Sedang 72.8 ≤ x < 95.2 - 0% 

Rendah 50.4 ≤ x < 72.8 - 0 % 

Sangat Rendah 28 ≤ x < 50.4 - 0 % 

Jumlah  106 100 % 



4.5 Hasil Uji Prasyarat Analisis (Uji Asumsi) 

4.5.1  Uji normalitas  

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat suatu data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov (K-SZ). Syarat data penelitian dikatakan 

berdistribusi normal apabila p>0,05. Hasil uji normalitas disajikan 

dalam Tabel 4.10. 

Tabel 4.10.  

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Contoh Tunggal 

Uji Kolmogorov-Smirnov Contoh Tunggal 

  Residual yang 

tak terbakukan 

N 106 

Parameter Normal
a
 Rerata ,0000000 

SD 4,79807347 

Perbedaan Paling Ekstrim Absolut 0,083 

Positif 0,083 

Negatif -0,054 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,855 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,458 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.10, diperoleh hasil 

skor Residual berdistribusi normal, karena besarnya koefisien 

kolmogorov-smirnov sebesar 0,885 dengan p>0.05 (probabilitas 

signifikansi 0.458). 

Pengujian normalitas dapat juga dilakukan dengan 

menggunakan grafik normal p-p plot of regression standardized 

residual yang hasilnya disajikan Gambar 4.1 berikut ini: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Grafik P-P Plot Uji Normalitas 

 

Dari Gambar 4.1 terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga data 

terdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

4.5.2  Uji multikolinearitas  

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada/tidaknya 

hubungan linier  secara sempurna atau mendekati sempurna antara 

peubah tak gayut dalam model regresi. Asumsi klasik regresi 

mensyaratkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antara 

peubah tak gayut.  
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Normal P-P Plot dari Residual yang Terbakukan 



Identifikasi ada tidaknya multikolinearitas di antara peubah tak gayut 

dapat diketahui dengan nilai Tolerance (Toleransi) dan Varians 

Inflation Factor (VIF) dari hasil output regresi. Adapun hasil uji 

multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Koefosien
a
 

Model 

Statistik Kolinearitas 

Toleransi VIF 

1 Konstanta   

Iklim Sekolah 0,502 1,993 

Sikap Thdp Pek.Guru 0,502 1,993 

Peubah Gayut: Kompetensi Guru 

 

Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa nilai toleransi dari kedua 

peubah tak gayut lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi 

masalah multikolinearitas.  

 

4.5.3  Uji Heteroskedastitas 

Uji heteroskedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variansi residual dari suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak 

adanya masalah heteroskedastitas. Identifikasi ada tidaknya 

heteroskedastitas dalam model regresi dengan melihat pada titik-titik 

scatter plots regresi (Priyatno, 2010). Hasil uji heteroskedastitas 

disajikan dalam Gambar 4.2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Hasil uji heteroskedastitas 

 

Dari  Gambar  4.2,  terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal  ini berarti 

bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastitas.  

 

4.5.4 Uji Linieritas  

Uji Linieritas bertujuan untuk mengetahui linieritas hubungan 

antara peubah tak gayut dengan peubah gayut. Hasil linearitas peubah 

iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru dengan kompetensi 

guru ditunjukkan pada Tabel 4.12 dan 4.13. 
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Tabel 4.12. 

Linearitas Peubah Iklim Sekolah dan Kompetensi Guru 

Tabel DASIRA (Daftar Sidik Ragam) 

   JK db KT F Sig. 

Kompetensi 

Guru * 

Iklim 

Sekolah 

Antar 

Kelompok 

(Gabungan) 4617,211 33 139,915 3,945 0,000 

Linieritas 4041,769 1 4041,769 113,948 0,000 

Simpangan 

dari 

Linieritas 

575,443 32 17,983 0,507 0,982 

Dalam Kelompok 2553,855 72 35,470   

 Total 7171,066 105    

Keterangan:  JK= Jumlah kuadrat (Sum of Square), db= derajat 

bebas, KT= Kuadrat Tengah (Mean Square), 

Keterangan ini juga berlaku untuk Tabel 4.15 dan 4.16 

 

Dari Tabel 4.12 terlihat bahwa nilai F sebesar 113,948 

dengan signifikansi 0.000 (<0.05) dan nilai F-beda sebesar 0,507 

dengan p>0.05 (p:0,982), sehingga dapat disimpulkan bahwa iklim 

sekolah dan kompetensi guru memiliki hubungan linier. 

 

Tabel 4.13:  

Linearitas Sikap Terhadap Pekerjaan Guru  

dan Kompetensi Guru 

Tabel DASIRA (Daftar Sidik Ragam) 

   JK Db KT F Sig. 

Kompetensi 

Guru * 

Sikap Thdp 

Pek.Guru 

Antar 

Kelompok 

(Gabungan) 5279,133 33 159,974 6,088 0,000 

Linearitas 4067,416 1 4067,416 154,791 0,000 

Simpangan 

dari 

Linearitas 

1211,717 32 37,866 1,441 0,101 

Dalam Kelompok 1891,933 72 26,277   

 Total 7171,066 105    

 



Dari Tabel 4.13, terlihat bahwa nilai F sebesar 154,791 

dengan signifikansi 0,000 (<0.05) dan nilai F-beda sebesar 1,441 

dengan p>0,05 (p:0,101), sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap 

terhadap pekerjaan guru dan kompetensi guru memiliki hubungan 

linier. 

 

4.6 Uji Hipotesis  

Pembuktian terhadap hipotesis yang diajukan dapat menggunakan 

uji signifikansi simultan (uji F) dengan tujuan untuk mengetahui 

keberartian koefisien regresi secara bersama-sama (simultan) dan 

keberartian koefisien regresi secara individu (parsial) dengan uji t. 

4.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

Hasil uji signifikan (Uji F) untuk peubah tak gayut X1 (iklim 

sekolah) dan X2 (sikap terhadap pekerjaan guru) terhadap peubah 

gayut Y (kompetensi guru TK) di Kecamatan Tingkir-Salatiga 

diperoleh hasil sebagai berikut (Tabel 4.14):  

 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji Regresi Berganda Signifikansi Nilai F 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASIRA
b
 

Model JK Db KT F Sig. 

1 Regresi 4753,808 2 2376,904 101,280 0,000
a
 

Sisa 2417,258 103 23,469   

 Total 7171,066 105    

a. Prediktor: (Konstanta), Sikap Thdp Pek.Guru, Iklim Sekolah 

b. Peubah Gayut: Kompetensi Guru 



Dari Tabel 4.14, diperoleh nilai F hitung sebesar 101,280  

dengan tingkat signifikansi p:0,000. Oleh karena Fhitung>Ftabel 

(101,280>3,085) dan p<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  model 

regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi kompetensi guru. 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa iklim sekolah (X1) dan 

sikap terhadap pekerjaan guru (X2) secara simultan atau bersama-

sama menjadi prediktor kompetensi guru (Y). 

 

4.6.2 Uji Signifikansi Parameter Individual Parsial (Uji t) 

Uji signifikansi parsial (Uji t) meski tidak dikaji lebih lanjut 

dalam penelitian ini, namun uji ini dapat digunakan untuk 

mengetahui secara parsial dari iklim sekolah dan sikap terhadap 

pekerjaan guru sebagai prediktor kompetensi guru TK di kecamatan 

Tingkir-Salatiga. Hasil uji signifikansi parsial (Uji t) disajikan pada 

tabel 4.15 berikut ini: 

Tabel 4.15.  

Hasil Uji Regresi Berganda Signifikansi Nilai t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefisien
a
 

Model 

Koefisien Tak 

terbakukan 

Koefisien 

Terbakukan 

T Sig. B 

Kesalahan 

Baku Beta 

1 (Konstanta) 10,890 6,489  1,678 0,096 

Iklim Sekolah 0,412 0,076 0,437 5,408 0,000 

Sikap Thdp 

Pek.Guru 
0,401 0,073 0,445 5,508 0,000 

a. Peubah Gayut: Kompetensi Guru TK   



Dari Tabel 4.15 tampak bahwa secara parsial iklim sekolah 

maupun sikap terhadap pekerjaan guru menjadi prediktor kompetensi 

guru TK di Kecamatan Tingkir-Salatiga. Hal tersebut ditunjukkan 

dari nilai t hitung iklim sekolah adalah 5,408 dengan signifikansi 

p<0,05 (0,000) dan diperoleh t tabel sebesar 1,983.  Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa t hitung (5,408) > t tabel (1,983).  

Selanjutnya diperoleh pula hasil t hitung sikap terhadap 

pekerjaan sebesar 5,508 dengan signifikansi p<0,05 (0,000) dan 

diperoleh t tabel sebesar 1,983.  Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa t hitung (5,508) > t tabel (1,983) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sikap terhadap pekerjaan menjadi prediktor kompetensi guru. 

Merujuk  pada  Tabel  4.15, maka  dapat  disusun  suatu  persamaan  

regresi sebagai berikut:  

Y= 10,890+0,437(X1)+0,445(X2). 

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagi berikut: 

- Konstanta sebesar 10,890 menyatakan bahwa jika peubah tak gayut 

(iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru) dianggap 

konstan, maka nilai peubah kompetensi guru TK sebesar 10,890. 

- Koefisien regresi iklim sekolah sebesar 0,437 memberikan 

pemahaman bahwa setiap penambahan satu satuan atau satu 

tingkatan iklim sekolah akan berdampak terhadap meningkatnya 

kompetensi guru sebesar 0,437 satuan juga. 

- Koefisien regresi  sikap terhadap pekerjaan guru  sebesar  0,445 

memberikan pemahaman bahwa setiap penambahan satu satuan 

atau satu tingkatan sikap terhadap pekerjaan guru akan berdampak 

terhadap meningkatnya kompetensi guru sebesar 0,445 satuan juga. 

 

 



4.6.3 Uji analisa koefisien determinasi 

Analisis koefisien determinasi (R
2
) dilakukan dengan maksud 

untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi peubah 

iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru secara simultan atau 

bersama-sama terhadap kompetensi guru TK di Kecamatan Tingkir-

Salatiga. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dalam Tabel 4.16. 

berikut ini: 

Tabel 4.16.  

Hasil Koefisien Determinasi 

Ringkasan Model
b
 

Model R R
2
 

R
2
 

Terkorelasi 

Kesalahan baku 

taksiran 

1 .814
a
 .663 .656 4.844 

a. Prediktor: (Konstanta), Sikap Thdp Pek.Guru, Iklim Sekolah 

b. Peubah Gayut: Kompetensi Guru TK 

 

Dari Tabel 4.16, tampak bahwa nilai koefisien korelasi (R) 

adalah sebesar 0,814 yang berarti bahwa terdapat korelasi secara 

simultan yang kuat antara iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan 

guru dengan kompetensi guru TK di Kecamatan Tingkir-Salatiga. 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) adalah 0,663, hal ini berarti bahwa 

sumbangan atau kontribusi iklim sekolah dan sikap terhadap 

pekerjaan guru sebagai prediktor kompetensi guru TK di Kecamatan 

Tingkir-Salatiga adalah sebesar 66,3%, sedangkan sisanya 33,7% 

dijelaskan oleh peubah lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

 

 

 



4.6.4 Sumbangan Efektif  

Sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui berapa besar 

sumbangan efektif dari masing-masing peubah tak gayut. Untuk 

mengetahui sumbangan efektif dari masing-masing peubah tak gayut 

terhadap peubah gayut digunakan rumus sebagai berikut: 

SE X1 = nilai β x koefisien korelasi X1Y x 100% 

SE X2 = nilai β x koefisien korelasi X2Y x 100% 

Adapun sumbangan efektif masing-masing peubah tak gayut tersebut 

disajikan pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17:  

Ringkasan Sumbangan Efektif Tiap Prediktor 

Keterangan  Sumbangan efektif  

Iklim sekolah  32,8% 

Sikap terhadap pekerjaan guru 33,5% 

Total  66,3% 

 

Dari Tabel 4.17 dijelaskan bahwa peubah iklim sekolah 

memberikan pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 32,8% 

(β:0,437). Selanjutnya untuk peubah sikap terhadap pekerjaan guru 

juga memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 33,5% 

(β:0,445) terhadap kompetensi guru. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sikap terhadap pekerjaan guru memberikan sumbangan yang sedikit 

lebih besar terhadap kompetensi guru TK dibandingkan iklim 

sekolah.  

Selanjutnya sumbangan efektif dari masing-masing dimensi 

peubah iklim sekolah disajikan dalam Tabel 4.18. Begitu juga 

dengan sumbangan efektif dari masing-masing komponen sikap 

terhadap pekerjaan guru disajikan dalam Tabel 4.19. 

 



Tabel 4.18.  

Ringkasan Sumbangan Efektif  

Tiap Dimensi Iklim Sekolah 

Dimensi Sumbangan efektif  

Organizational opennes   12,8% 

Organizational health    3,7% 

Organizational citizenship  44,9% 

Total  61,4% 

 

Dari Tabel 4.18 menunjukkan bahwa Organizational 

citizenship memberikan sumbangan yang lebih besar/dominan 

terhadap kompetensi guru TK. 

 

Tabel 4.19.  

Ringkasan Sumbangan Efektif Tiap Komponen  

Sikap Terhadap Pekerjaan Guru 

Komponen Sumbangan efektif  

Sikap terhadap  

merencanakan pembelajaran  

24,4% 

Sikap terhadap  

melaksanakan pembelajaran 

  1,3% 

Sikap terhadap  

menilai hasil belajar 

  3,5% 

Sikap terhadap membimbing 

dan melatih peserta didik 

16,7% 

Sikap terhadap  

melaksanakan tugas tambahan 

14,6% 

Total  60,5% 

 

Dari Tabel 4.19 menunjukkan bahwa komponen sikap 

terhadap merencanakan pembelajaran memberikan sumbangan 

yang lebih besar/dominan terhadap kompetensi guru TK. 

 

 

 



4.7 Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa dari hasil 

pengujian statistik Fhitung>Ftabel (101,280 > 3,085) dengan taraf 

signifikansi p<0.05 (p:0,000) serta sumbangan efektif sebesar 66,3%. 

Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini yang menyebutkan 

iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru secara simultan atau 

bersama-sama menjadi prediktor kompetensi guru TK di Kec. Tingkir-

Salatiga dinyatakan diterima. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi iklim sekolah dan semakin tinggi sikap terhadap 

pekerjaan guru maka semakin tinggi juga kompetensi guru Taman 

Kanak-Kanak (TK) dan sebaliknya semakin rendah iklim sekolah dan 

semakin rendah sikap terhadap pekerjaan guru maka semakin rendah juga 

kompetensi guru TK. Hal ini disebabkan keadaan/suasana sekolah yang 

ada dirasa mendukung para guru dalam mengembangkan dirinya. Sejalan 

dengan itu, sikap para guru terhadap pekerjaannya juga menjadi salah 

satu faktor yang akan berpengaruh bagi guru untuk bekerja secara 

professional.  

Iklim sekolah merupakan 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 berpengaruh terhadap kualitas 

proses belajar mengajar. Adanya iklim sekolah yang mendukung, maka 

akan ada juga komitmen yang tinggi pada guru terhadap sekolahnya dan 

rasa bangga para guru terhadap profesinya karena memungkinkan para 

guru bekerja penuh semangat dalam melaksanakan tugasnya yang akan 

berdampak pada peningkatan kompetensi guru.  

 



Begitu halnya dengan sikap yang merupakan proses reaksi kognitif, 

afektif, dan konatif, yang saling berinteraksi sesuai dengan rangsang 

yang diterimanya/terhadap objek tertentu akan ikut memengaruhi 

tindakan seseorang dalam menjalankan aktivitas kerjanya.  

Berdasarkan paparan tersebut diatas, iklim sekolah dan sikap 

terhadap pekerjaan guru sangat penting diwujudkan dalam usaha 

meningkatkan kompetensi guru yang terbukti dengan kedua faktor 

tersebut menjadi prediktor kompetensi guru. Hal ini sebagaimana 

ditegaskan oleh Suhartini (2011) yang disebutkan bahwa adanya iklim 

sekolah yang baik dan kondusif bagi kegiatan pendidikan akan 

menghasilkan edukasi interaktif yang efektif, demikian juga iklim 

sekolah yang memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi akan 

mendorong para guru untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kompetensinya. Selanjutnya Mehdipour dan Balaramulu (2013) 

menambahkan adanya sikap positif terhadap pekerjaan telah ditemukan 

menguntungkan untuk bekerja dan kinerjanya. Menurut Mulyasa (2008) 

guru  yang  memiliki  kinerja  yang  tinggi  akan  selalu berusaha 

meningkatkan kompetensinya sehingga  diperoleh  hasil  kerja  yang  

optimal.  

Oleh sebab itu, dari uraian di atas nampak jelas bahwa perlu 

adanya kerjasama yang baik antara sesama warga sekolah (guru, kepala 

sekolah, dan sebagainya) dan sikap positif guru terhadap pekerjaannya 

untuk memicu guru dalam meningkatkan kompetensinya. Orang akan 

mempunyai sikap positif terhadap suatu objek yang bernilai dalam 

pandangannya, dan ia akan bersikap negatif  terhadap  objek  yang  

dianggapnya  tidak  bernilai  atau  merugikan.   

 



Sikap  ini kemudian  mendasari  dan  mendorong  ke  arah  sejumlah  

perbuatan  yang  satu  sama lainnya berhubungan (Gerungan, 2000). 

Secara bersama, dengan adanya iklim sekolah yang kondusif juga akan 

memberikan peluang dan akan memengaruhi guru dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya. Walaupun secara alamiah guru sudah 

kompeten tetapi apabila iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan tidak 

mendukung maka yang akan terjadi adalah kompetensi guru tersebut 

tidak akan berkembang.  

Hal ini sejalan dengan teori medan yang dirintis oleh Kurt Lewin 

yang dijelaskan oleh Hall dan Lindzey (1993) bahwa teori ini merupakan 

salah satu teori yang membantu orang menghidupkan kembali konsepsi 

tentang individu sebagai medan energi yang kompleks, dimotivasikan 

oleh kekuatan-kekuatan psikologis, dan bersikap serta bertingkah laku 

secara selektif dan kreatif. Lebih lanjut Alim (2010) menambahkan teori 

medan Lewin dengan memosisikan seseorang akan memperoleh 

kompetensi karena medan gravitasi disekitarnya yang turut membentuk 

seseorang secara individu. Artinya, kompetensi individu dipengaruhi dan 

dibentuk oleh lingkungannya. Lingkungan di sini diposisikan sebagai 

sumber belajar. Sumber tersebut diperoleh seseorang dari lingkungannya 

yang berupa pengalaman secara empiris seperti melalui observasi, 

pengetahuan ilmiah dari pendidikan formal, dan ketrampilan yang 

dilakukannya secara mandiri turut mewarnai pembentukan kompetensi 

dirinya.  

Oleh karena itu dapat diargumentasikan bahwa dengan adanya 

iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru maka kompetensi guru 

meningkat, karena setiap individu memiliki kecenderungan untuk merasa 

nyaman dalam bekerja dan berkembang dengan baik apabila keadaan 

yang ada ditempat kerja mendukung.  



Didukung dengan guru memiliki reaksi positif pada pekerjaan akan 

membuat para guru bekerja dengan sepenuh hati, merasa bangga dengan 

profesinya dan mencintai pekerjaannya sebagai guru. Hal ini memberikan 

implikasi guru akan berusaha mempersembahkan kinerja terbaik. Kinerja 

merupakan perwujudan dari kompetensi guru. Pernyataan tersebut 

konsisten dengan penelitian Suryani (2012) yang menyatakan bahwa 

secara  bersama-sama  terdapat  kontribusi  antara  sikap  profesional  

guru,  iklim  kerja sekolah,  dan  pengalaman  kerja  guru  terhadap  

kinerja  guru  secara  signifikan  pada SMA Negeri di Kabupaten Badung 

dengan kontribusi sebesar 58,6%. Penelitian lain dilakukan oleh 

Librawati et al. (2013) yang menyatakan terdapat pengaruh secara 

bersama-sama sebesar 67,4% dari sikap  profesional, iklim kerja sekolah, 

dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP 

Negeri di Kecamatan Sukawati. Dalam hal ini kinerja guru merupakan 

cerminan dari kompetensi guru.  

Di samping iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru yang 

secara simultan menjadi prediktor kompetensi guru TK, namun secara 

parsial masing-masing menjadi prediktor yang signifikan bagi 

kompetensi guru. Hasil ini dapat dilihat melalui uji t, yang 

memperlihatkan bahwa iklim sekolah menjadi prediktor yang signifikan 

bagi kompetensi guru (β: 0,437) dan sikap terhadap pekerjaan guru (β: 

0,445). Selanjutnya berdasarkan perhitungan kontribusi pada tiap peubah 

tak gayut diperoleh bahwa peubah iklim sekolah memberikan pengaruh 

yang signifikan yaitu sebesar 32,8% terhadap kompetensi guru. Disaat 

yang bersamaan juga terlihat iklim sekolah yang dirasakan para guru TK 

di Kecamatan Tingkir salatiga diperoleh 59,43% guru memiliki skor 

iklim sekolah yang berada pada kategori tinggi.  



Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kecenderungan iklim kerja sekolah 

pada TK di Kec. Tingkir dalam klasifikasi tinggi, yang berarti bahwa 

iklim sekolah pada masing-masing dimensinya sudah sesuai harapan 

guru sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kompetensi guru.  

Dari tiga dimensi iklim sekolah, dimensi yang paling memberikan 

kontribusi terhadap kompetensi guru adalah organizational citizenship 

(44,9%) yang tampak pada pernyataan bahwa guru dengan sukarela 

membantu pegawai lain/guru baru untuk mengenal lingkungan sekolah 

dan guru bekerja dengan sukarela tanpa mengeluh, guru menunjukkan 

tanggung jawab yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan 

meskipun itu berupa tugas tambahan dari kepala sekolah, serta jika ada 

perubahan jadwal/rutinitas guru akan memberitahukan sebelumnya. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Wahono (2006) yang 

menyatakan adanya pengaruh iklim organisasi terhadap kompetensi 

pengelolaan kelas guru SD Kristen YSKI Semarang dengan korelasi 

parsial 0,293. Dalam penelitiannya dijelaskan kompetensi dapat berhasil 

apabila ada dukungan iklim organisasi yang kondusif. begitu pula 

sebaliknya kompetensi professional guru akan terhambat jika sekolah 

tidak mampu menciptakan iklim organisasi sekolah yang kondusif. 

Selain iklim sekolah, dari hasil uji perhitungan kontribusi pada 

tiap peubah independen, peubah sikap terhadap pekerjaan guru 

memberikan pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 33,5%. Sementara 

itu sehubungan dengan sikap terhadap pekerjaan guru diketahui bahwa 

59,43% guru tergolong sangat tinggi. Hal tersebut tampak pada 

keseluruhan komponen sikap terhadap pekerjaan guru. Dari beberapa 

komponen sikap terhadap pekerjaan guru, komponen sikap terhadap 

merencanakan pembelajaran memberikan kontribusi yang lebih besar 

(24,4%) terhadap kompetensi guru.  



Bentuk sikap guru tampak pada pernyataan bahwa guru merasa terbantu 

dengan adanya program yang telah dibuat di awal semester, dan dengan 

adanya RKH yang dibuat guru setiap hari akan memudahkan para guru 

dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Sangat tingginya sikap 

terhadap pekerjaan guru ini selanjutnya menjadikan kompetensi guru 

juga menjadi semakin tinggi/meningkat.  

Pernyataan tersebut mendukung temuan dari Suryani (2012) 

dengan adanya sikap professional guru maka guru dengan sendirinya 

akan siap menjalankan tugas dengan suka cita. Guru yang memiliki sikap 

profesional akan melahirkan kebiasaan yang baik untuk mengajar, 

membimbing dan mendorong peserta didik, sehingga proses belajar 

mengajar terlaksana dengan efektif. Guru yang memiliki sikap baik, tidak 

semata-mata bekerja karena nafkah, tetapi juga rasa tanggung jawab atas 

profesinya yang dilaksanakan sebagai panggilan hidup. Hasil penelitian 

ini juga konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan  oleh Setiawati 

(2012) yang menyatakan terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara sikap terhadap pekerjaan dengan kinerja guru dengan koefisien 

korelasi 0.503 dengan sumbangan efektif yang diberikan mencapai 

20.00%. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian 

Alim (2010) dimana sikap terhadap pekerjaan guru kurang memberikan 

efek yang penting pada kompetensi guru, karena justru keikutsertaan 

diklat yang lebih penting atau lebih berpengaruh terhadap kompetensi 

guru.  

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut maka penulis menarik 

suatu kesimpulan bahwa kompetensi guru yang tinggi, dikarenakan 

adanya sikap guru yang baik terhadap pekerjaannya dan juga keadaan 

sekitar yang kondusif.  



Untuk itu guna meningkatkan kompetensi guru, guru harus memiliki 

sikap yang baik terhadap pekerjaannya dan juga didukung sekolah harus 

mewujudkan iklim yang kondusif karena dengan adanya iklim sekolah 

yang kondusif juga akan memberikan peluang dan akan berpengaruh 

terhadap perilaku warga sekolah dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. Adanya iklim yang kondusif di sekolah dan sikap 

yang positif terhadap pekerjaan guru akan sangat berdampak terhadap 

peningkatan kompetensi guru, sehingga kompetensi guru akan menjadi 

baik yang terlihat dari sekolah dapat mencapai tujuannya dan ketuntasan 

belajar siswa akan tercapai dengan optimal sehingga siswa akan 

mendapatkan prestasi yang membanggakan serta sekolah dapat 

menghasilkan hasil/produk yang sesuai dengan harapan. 




