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ABSTRAK 

Efikasi diri secara umum adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuan-

kemampuannya dalam mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam 

hidupnya sehingga mencapai kesuksesan. Individu yang memiliki self-efficacy 

tinggi yaitu individu suka menghadapi tugas-tugas sulit dan menganggap tugas 

tersebut sebagai tantangan yang harus mereka hadapi, bukan sebagai ancaman 

yang harus dihindari. Dapat menumbuhkan minat dalam melaksanakan tugas 

tersebut serta meningkatkan dan mempertahankan usaha mereka dalam 

menghadapi kegagalan. Mereka lebih cepat memulihkan rasa keberhasilan setelah 

mengalami kegagalan atau kemunduran dan berusaha meningkatkan kegagalan 

dengan upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memenuhi segala 

kekurangan yang ada dalam dirinya. Sehingga akan menghasilkan prestasi 

pribadi, mengurangi rasa stress dan menurunkan kerentaan terhadap depresi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran seberapa dalam efikasi 

diri terhadap kinerja guru TK di kota Banjarmasin dalam melakukan tugasnya 

sebagai pendidik dan juga pembimbing ana-anak usia dini di sekolah. Cara 

pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survei 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian memfokuskan pada 

pengungkapan pengaruh antara variabel, yakni suatu cara mengambil data yang 

ditujukan untuk mengetahui pengaruh langsung dari variabel yang dihipotesiskan 

sebagai variabel sebab (variabel endogen). Populasi target pada penelitian ini 

berjumlah 1.154 orang dengan sebaran populasi terjangkau berjumlah 115 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi langsung antara efikasi 

diri dengan kinerja guru TK, semakin baik dan tinggi efikasi diri guru TK maka 

semakin baik dan tinggi pula kinerja sebagai pendidik PAUD.   

  

Kata Kunci: kontribusi, efikasi diri, guru TK 

 

PENDAHULUAN 

Pelayanan pendidikan  kepada anak usia dini, 

bukan hanya tanggung jawab orang tua tapi juga 

masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan 

masyarakat  sebagai lingkungan sosial akan ikut 

andil dalam mempengaruhi tumbuh kembangnya 

kepribadian seseorang dan begitupun pemerintah 

sebagai penentu pengambilan kebijakan pendidikan 

tentu saja tidak bisa kita abaikan memiliki pengaruh 

yang besar. Apalagi Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

merupakan bukti komitmen pemerintah dalam 

menyelenggarakan pendidikan anak usia dini 

(PAUD). Pasal 28 pada Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 itu menyebutkan antara lain bahwa, 

pendidikan anak usia dini diselenggarakan (1) 

sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) pendidikan 

anak usia dini diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan formal, non formal, dan/atau informal; 

(3) pendidikan anak usia dini jalu pendidikan formal 

meliputi Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal, atau 

bentuk lain yang sederajad; (4) pendidikan anak usia 

dini jalur non formal mencakup Kelompok Bermain, 

Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang 

sederajad; dan (5) pendidikan  anak usia dini jalur 

pendidikan informal berupa pendidikan keluarga 

atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya 

Taman Kanak-Kanak memiliki tujuan yaitu 

melaksanakan proses pembelajaran dengan cara 

mengembangkan aspek-aspek perkembangan dan 

pembiasakan kegiatan-kegiatan yang sudah di susun 

dalam indikator-indikator capaian perkembangan 

sehingga anak dapat berkembang secara optimal. 

Lembaga PAUD sekarang ini tumbuh pesat. 

Terlebih secara sistem Pendidikan, pemerintah telah 

menjamin hadirnya lembaga ini bahkan sudah 
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menjadi kebutuhan dan keharusan. Kehadiran dan 

perkembangan pesat lembaga PAUD itu 

menunjukkan adanya revitalisasi pada pola 

pendidikan anak usia dini di masyarakat. Untuk itu, 

maka pemerintah telah menyusun kerangka dasar 

kurikulum PAUD yang dapat dijadikan acuan bagi 

penyelenggaraan PAUD. Bahkan saat ini standar 

nasional untuk PAUD sebagai acuan untuk 

penyusunan Pedoman Pengembangan Program 

Pembelajaran (Kurikulum TK 2010) telah ditetapkan 

melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 

58 tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak 

Usia Dini. 

Pendidikan anak usia dini sebagai strategi 

pembangunan sumber daya manusia hendaknya 

dilihat  sebagai hal yang  sangat mendasar serta 

strategis karena pada masa ini anak gemar 

mengeksplorasi lingkungan sehingga potensial untuk 

belajar, dimana anak dapat menyerap informasi 

sebanyak mungkin. Oleh karena itu diperlukan 

bimbingan dan stimulasi agar dapat mencapai 

perkembangan yang opimal. 

Taman Kanak-kanak sebagai salah satu lembaga 

pendidikan usia dini, merupakan salah satu bentuk 

pendidikan prasekolah yang memberikan pendidikan 

dini bagi anak usia empat tahun sampai masuk 

pendidikan dasar. Karin telah melakukan survey 

pelaksanaan pembelajaran TK di Indonesia, yang 

hasilnya bahwa Taman Kanak-Kanak di Indonesia 

lebih bersifat akademik. Dimana anak-anak belum 

banyak diberikan kesempatan untuk bereksplorasi 

dan melakukan sendiri apa yang mereka minati 

sehingga mereka menjadi pasif dan hanya menunggu 

arahan dari guru untuk memulai aktivitas. Peran 

guru pada sejumlah TK di Indonesia cenderung 

sebagai pengajar, dimana guru yang lebih  banyak 

melakukan aktivitas dan menjelaskan pembelajaran 

dengan metode ceramah (Patmonodewo, 2010: 13). 

Dengan hasil temuan Karin tersebut, dapat dipahami 

bahwa konsep pembelajaran konstruktivisme yang 

tertuang dalam Pedoman Pengembangan Program 

Pembelajaran (Kurikulum TK 2010) dengan 

pemberian stimulasi kepada anak (pembelajaran 

yang berfokus kepada keaktifan anak dalam belajar 

dan bermain) kurang dipahami guru-guru TK di 

Indonesia. 

Kinerja guru yang belum optimal adalah salah 

satu dari sejumlah permasalahan yang sering 

mendapat sorotan terkait dengan capaian hasil 

belajar siswa yang belum sesuai dengan standar 

kelulusan yang diharapkan. Tidak dapat dipungkiri 

pada kenyataannya kinerja guru yang rendah 

merupakan permasalahan dalam pengelolaan 

sekolah. Permasalahan tersebut menyebabkan antara 

lain proses pembelajaran tidak efektif, mutu lulusan 

rendah, lingkungan sekolah tidak kondusif, yang 

pada akhirnya bermuara lambatnya peningkatan 

mutu pendidikan.  

Rendahnya kinerja guru akan berpengaruh pada 

pencapaian standar nasional yang sudah ditetapkan 

oleh pemerintah dalam hal pendidikan, yaitu: (1) 

standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) 

standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) standar sarana-prasarana, (6) 

standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) 

standar penilaian (Patmonodewo, 2010: 13). Standar 

Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan 

nasional yang bermutu. 

Peranan guru menjadi sangat penting karena 

ditangan gurulah faktor penentu keberhasilan siswa. 

Guru yang akan melakukan perubahan keberhasilan 

dalam suatu pendidikan, oleh sebab itu peranan guru 

sangat penting sebagai pilar keberhasilan 

penjaminan mutu pendidikan.  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada PAUD, jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan menengah (Rugaiyah, 2010: 

55). 

Dalam Merencanakan pembelajaran guru harus 

menyiapkan seperangkat administrasi pembelajaran 

yang harus dibuat sebelum mengajar. Begitupun 

pada saat melaksanakan pembelajaran sampai 

evaluasi sebaiknya guru melakukannya dengan 

antusias dan telah menyiapkan instrumen yang akan 

digunakan pada saat berlangsungnya pembelajaran 

tersebut. Kondisi ini sangat bertalian kuat dengan 

tugas yang diemban guru sebagai pengajar, dimana 

tanggung jawabnya tidak hanya mengajar tetapi 

sebagai petugas bimbingan yang dapat memfasilitasi 

siswa menemukan sumber belajar. 

Masalah-masalah yang dihadapi guru 

diantaranya: lemahnya kinerja guru pada 3 aspek 

utama tugas guru dalam proses belajar mengajar 

yaitu: kinerja guru TK masih banyak yang  belum 

optimal pada perencanaan pembelajaran, Pada 

proses belajar mengajar nampak terlihat guru belum 

mampu menerapkan strategi pembelajaran yang 

bervariasi sehingga yang ditangkap oleh masyarakat 

aktivitas di TK hanya bermain dan bernyanyi. 

Namun bermain tersebut ditafsirkan hanya bermain 

main saja tanpa arti. Padahal pendekatan 

pembelajaran di TK memang lewat bermain itulah 

anak TK belajar terutama untuk mengeksplorasi 

lingkungan guna pengembangan aspek-aspek 
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perkembangannya. Dalam melaksanakan proses 

evaluasi pembelajaran, guru kadangkala 

melakukannya di saat  akan membuat laporan 

perkembangan di akhir semester. Itupun dengan 

hanya observasi biasa tanpa mengikuti standar alat 

pengumpul data atau informasi yang digunakan di 

TK seperti catatan anekdot, running record, 

spesimen record, time sampling, event sampling, dan 

cek list. Ketika kegiatan pembelajaran di kelas guru 

tidak melakukan evaluasi, sehingga banyak 

terlewatkan hal-hal yang seharusnya menjadi catatan 

bagi perkembangan anak. Dari sejumlah faktor yang 

secara teoritis berpengaruh baik secara langsung 

ataupun tidak langsung terhadap kinerja guru, salah 

satunya adalah efikasi diri. 

Efikasi diri merupakan keyakinan dalam diri 

guru akan kemampuannya dalam menyelesaikan 

tugas tertentu. Bila guru memiliki efikasi diri yang 

tinggi, maka guru tersebut akan selalu yakin mampu 

menjalankan tugasnya dengan baik walaupun 

menghadapi tantangan dalam pekerjaannya. Dan 

sebaliknya bila guru memiliki efikasi diri yang 

rendah ketika menghadapi tantangan maka guru 

tersebut akan merasa tidak mampu untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Jadi efikasi guru 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

guru dan akan berdampak pada peningkatan mutu 

pendidikan. 

Tugas yang di emban oleh seorang guru TK 

dalam proses belajar mengajar tidak bisa dianggap 

remeh. Guru TK mempunyai tanggung jawab yang 

besar untuk memberikan stimulasi sesuai tingkat 

perkembangan anak, mengetahui karakteristik dan 

mampu memenuhi kebutuhan anak usia dini 

sehingga dapat membantu anak memenuhi capaian 

perkembangan yang optimal. Supaya  kegiatan 

bermain di TK sesuai dengan fase perkembangan 

anak, guru TK perlu menyiapkan hal-hal yang 

terkait pembelajaran di TK. Dimulai dari persipan 

mengajar harus menguasai bahan ajar, dimana 

kemampuan ini diperlukan untuk penyusunan 

program kegiatan pembelajaran selama dua 

semester. Pada pelaksanaan kegiatan guru TK harus 

menguasai kelas, mampu menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariatif, membuat media 

pembelajaran yang menarik dan mengetahui strategi 

pembelajaran yang efektif. Pada akhir pembelajaran 

guru TK harus mampu melaksanakan penilaian agar 

mendapat informasi yang akurat terhadap tumbuh 

kembang anak usia dini yang harapannya sesuai 

dengan tingkat perkembangannya. 

Guru merupakan sosok sentral dalam sistem 

pendidikan, khususnya di sekolah. Aspek-aspek 

pembelajaran diantaranya kurikulum, pengelolaan 

kelas, metode, media dan sumber belajar serta biaya 

tidak akan banyak berarti apabila inti pembelajaran 

yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak 

berjalan lancar. Semua aspek tersebut terutama 

kurikulum akan mampu dijabarkan lewat 

pengembangan indikator-indikator aspek 

perkembangan sehingga aktifitas pembelajaran akan 

lebih hidup. 

Berdasarkan masalah tersebut diatas, peneliti 

tertarik untuyk meneliti mengenai Kontribusi 

Efikasi Diri Terhadap Kinerja Guru TK di Kota 

Bnjarmasin. 

 

DESKRIPSI MASALAH 

Rancangan penelitian ini sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran 

kontribusi efikasi diri terhadap terhadap kinerja guru 

TK di kota Banjarmasin adapun cara pengambilan 

data dengan metode survei menggunakan 

pendekatan kuantitatif. 

 

METODE 

Cara pengambilan data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode survei menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian survei yang 

dimaksud adalah bersifat memaparkan tentang sifat 

hubungan suatu variabel kepada variabel lain yang 

sering disebut dengan analisis jalur (path analysis). 

Jenis penelitian analisis  jalur ini menjelaskan suatu 

teknik untuk memperkirakan pengaruh komponen 

variabel bebas terhadap variabel terikat  dalam 

hubungan sebab akibat. Model analisis jalur pertama 

kali dipublikasikan oleh Sewal Wright, seorang ahli 

genetik tahun 1920-an. Ada beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi dalam penelitian analisis jalur 

(path analysis), yaitu: 1) sistem aliran satu arah yang 

di asumsikan  tidak ada arah kausalitas yang 

berbalik, 2) kaitan antar variabel adalah bersifat satu 

arah, 3) variabel endogen berskala interval atau 

rasio, 4) variabel yang diteliti dapat diobservasi, 5) 

menggunakan sampel probabilitas, dan 6) model 

yang diteliti dikenali secara benar berdasarkan teori 

yang terkait atau dibangun berdasarkan kerangka 

teoritis yang bisa  menjabarkan hubungan sebab 

akibat antar variabel. 

Pengambilan data ini dilaksanakan di TK yang 

berlokasi di provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian 

ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan 

September 2017 yang meliputi: pengembangan 

instrumen penelitian, uji coba instrumen, 

pengumpulan data penelitian, pengolahan data 

lapangan, dan memberikan informasi hasil 

pengambilan data. 
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Adapun populasi yang diambil adalah guru TK 

se-Banjarmasin sebanyak 115. 

 
PEMBAHASAN 

Luaran dari riset ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang sifatnya langsung dari efikasi 

diri seorang guru terhadap kinerja guru. Berdasarkan 

perhitungan besar pengaruh secara langsung efikasi 

diri terhadap kinerja guru (pY2) yang diperoleh pada 

penelitian adalah sebesar 0,272 dan besar pengaruh 

tidak langsung efikasi diri seorang guru terhadap 

kinerja guru melalui kepuasan kerja (X3) adalah 

sebesar 0,162 sehingga besar pengaruh total adalah 

0,434. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian 

ini sebesar 43,40% kinerja guru dipengaruhi secara 

langsung dan tidak langsung oleh efikasi diri. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kinerja guru 

baik itu dalam baik dalam  penyusunan rencana  

kegiatan, mengatur  kelas, memakai metode 

pembelajaran yang variatif, penentuan dan memakai 

media yang menarik, pemberian motivasi guna 

meningkatkan partisipasi anak dalam aktifitas 

bermain, aktivitas pengukuran kemampuan anak 

dalam aspek perkembangannya, memiliki sikap dan 

perilaku sesuai dengan norma agama dan sosial 

budaya, memperlihatkan sikap dan perilaku sebagai 

pribadi guru TK, memiliki kemampuan  dan 

memiliki interpretasi yang memadai tentang materi 

pertumbuhan dan perkembangan anak, mampu 

berkomunikasi efektif dengan menyertakan orangtua 

dalam program lembaga, maupun pelaksanaan 

tindakan keprofesionalan dipengaruhi oleh motivasi 

kerja yang dimiliki guru dipengaruhi oleh efikasi diri 

yang dimiliki guru. 

Guru yang memiliki efikasi diri tinggi akan 

memiliki keyakinan dalam melaksanakan setiap 

tugasnya. Jenis keyakinan yang dimiliki guru dalam 

meningkatkan kinerja guru adalah suatu objek sikap 

yaitu keyakinan diri, motivasi untuk unggul, upaya 

meningkatkan diri. Semakin tinggi efikasi diri yang 

dimiliki guru maka kinerjanya akan semakin tinggi 

pula. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian disertasi 

Sudarmi (2014: 19) dengan judul Pengaruh 

Efektivitas Manajerial, Self Efficacy, Stress Kerja 

dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Dosen 

Kebidanan di Provinsi Lampung, pada hipotesis 

kedua menyebutkan bahwa peningkatan self efficacy 

yang kuat akan menyebabkan peningkatan kinerja 

dosen kebidanan di Provinsi Lampung. Dosen yang 

mempunyai tingkat motivasi yang tinggi cenderung 

memiliki kinerja yang tinggi. 

Hal ini juga didasari oleh pendapat Locke dan 

Latham dalam Shani melalui teori individual goal 

setting and performance, menyatakan bahwa suatu 

tujuan yang telah ditetapkan akan mempengaruhi 

keyakinan seseorang tentang menjadi mampu 

melakukan tugas (efikasi diri) dan mendorong 

penerimaan tujuan tersebut sebagai tujuan pribadi. 

Kedua faktor tersebut (efikasi diri dan tujuan yang 

telah ditetapkan) pada gilirannya akan 

mempengaruhi kinerja (Shani dkk, 2009: 110). 

Dengan demikian efikasi diri termasuk salah 

satu kemampuan pokok. Seorang guru yang 

memiliki efikasi diri cenderung mencapai kinerja 

tinggi, demikian pula pada seseorang yang memiliki 

efikasi diri rendah cenderung akan menunjukkan 

kinerja yang rendah pula. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai 

Kontribusi Efikasi Terhadap Kinerja Guru TK di 

Kota Banjarmasin, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada kontribusi langsung antara efikasi diri 

dengan kinerja guru TK, semakin baik dan tinggi 

efikasi diri guru TK maka semakin baik dan tinggi 

pula kinerja sebagai pendidik PAUD. 

Saran 

Dari permasalahan yang telah diuraikan dalam 

penelitian mengenai Kontribusi Efikasi Diri 

Terhadap Kinerja Guru TK di Kota Banjarmasin 

dapat disarankan beberapa hal kepada pihak terkait 

mengenai masalah tersebut di atas, diantaranya 

adalah sebagai berikut: pertama, penelitian ini 

inginnya bisa memberi informasi bagi guru perihal 

efikasi diri yang berkontribusi terhadap kinerja guru 

TK sehingga mengasilkan performa keja yang baik. 

Kedua, bagi sekolah dapat memberikan sumbangan 

pemikiran agar berupaya meningkatkan efikasi diri 

guru yang berdampak pada kinerja sebagai seorang 

pendidik.  
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