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THE CORRELATION BETWEEN SELF-EFFICACY  

AND KINDERGARTEN TEACHERS’ PERFORMANCE 

AT TAMPAN SUBDISTRICT OF PEKANBARU MADYA CITY  

(A CORRELATIVE STUDY) 

Hernawati ¹, Wusono Indarto ², Devi Risma³ 

Abstract 

This study aimed at finding out the correlation between self-efficacy and kindergarten 

teachers’ performanceat Tampan Subdistrict of PekanbaruMadya City.The sample 

used in this study was 74 participants. The technique used in collecting the data was 

likert scale. The data was analyzed using try-out of the scale and statistical method of 

analyzing with SPSS 17 program. The hypothesis of this research was that there is 

positive and significant correlation between self-efficacy and kindergarten teachers’ 

performanceat TampanSubdistrict of PekanbaruMadya City. The findings of this 

research indicate that the hypothesis is accepted. It can be seen from the result of the 

analyzed data where the value of   was 3,129 while the value of was 

(5%) (dk=n-2=74-2=72) or  = 2,000. Due to the findings of this study show that 

the value of  is higher than or 3,129 > 2,000, it means that there is 

positive and significant correlation between self-efficacy and kindergarten teachers’ 

performance. The determinant coefficient obtained isr² = 0,091 and p = 0,003 (p< 0, 

05). Thus, it can be concluded that the effect of self-efficacy toward kindergarten 

teachers’ performance is 11,9%.  
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HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY  DENGAN KINERJA GURU TK 

KECAMATAN TAMPAN KOTA MADYA PEKANBARU 

 (MODEL PENELITIAN KORELASI)  

Hernawati ¹, Wusono Indarto ², Devi Risma³ 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan self efficacy dengan 

kinerja guru TK Kecamatan Tampan Pekanbaru.Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 74 orang.Adapun teknik pengumpulan data yaitu skala dalam 

bentuk skala likert. Teknik Analisa data menggunakan uji coba skala dan analisa 

metode statistik dengan program SPSS 17. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara self efficacy dengan kinerja guru TK. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara self efficacy dengan kinerja guru TK Kecamatan Tampan Pekanbaru. Hal ini 

dapat diketahui dari hasil analisa data yang diperoleh yaitu nilai   sebesar 3,129 

sedangkan nilai  (5%) (dk=n-2=74-2=72) sebesar  2,000. Karena  

lebih besar dari   atau 3,129 > 2,000 maka dapat diartikan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara self efficacy dengan kinerja 

guru.Koefisien determinan yang dihasilkan adalah sebesar r² = 0,091 dengan p = 

0,003 (p< 0,05) maka dapat terlihat bahwa self efficacy memberi pengaruh sebesar 

11,9 % terhadap kinerja guru TK. 

 

Kata Kunci  : Self Efficacy, Kinerja  
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A. PENDAHULUAN 

Menurut Tarianto (2011: 14) anak usia dini merupakan individu yang 

berbeda, unik dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan tahapan usianya. Masa 

usia dini (0-6 tahun) merupakan masa keemasan (golden age) dimana stimulasi 

seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan 

selanjutnya. Masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam rentang 

kehidupan seorang anak.Pada masa ini pertumbuhan otak anak sedang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat (eksplosif), begitu pula dengan perkembangan 

fisiknya. Agar perkembangan anak dapat terstimulasi serta berkembang dengan baik, 

diperlukanlah seorang tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik yang 

baik dan salah satunya adalah seorang guru harus memiliki potensi kreatif dalam 

segala hal serta mempunyai keyakinan diri (self efficacy) yang baik terhadap tugas 

yang akan diterima nantinya. 

Menurut Martinis (Akadum, 1999: 67) mendefinisikan kinerja adalah hasil 

kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.Istilah yang menyatakan bahwa “kinerja” merupakan pengalihbahasaan 

dari bahasa Inggris “Performance” yang berarti unjuk kerja atau penampilan kerja. 

Kinerja adalah hasil atau taraf  kesuksesan seseorang dalam bidang pekerjaannya 

menurut kriteria tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam   

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Basrowi, 2010: 56).  

Menurut Jeanne (2008: 20) self efficacy adalah penilaian seseorang tentang 

kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan 

tertentu.Bandura (Jess dan Gregori, 2010: 212) mendefinisikan self efficacy sebagai 

“keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol 

terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungannya”. 

Manusia yang yakin bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang mempunyai 

potensi untuk dapat mengubah kejadian dilingkungannya, akan lebih mungkin untuk 

bertindak dan lebih mungkin untuk menjadi sukses dari pada manusia yang 

mempunyai self efficacy  yang rendah. 

Kinerja guru dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga beberapa sekolah baik 

negeri maupun swasta perlu dan wajib untuk menerapkan manajemen yang tepat agar 

etos kerja dan output kerja yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja seorang guru tersebut antara lain kebijakan 

pimpinan, lingkungan kerja dan self efficacy dari institusi tersebut.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang terjadi dilapangan terhadap guru TK 

Kecamatan Tampan Pekanbaru terdapat gejala-gejala yang terjadi pada guru TK 

seperti :(a)Tidak memiliki rasa ingin tahu terhadap anak: seperti ketika pembelajaran 

berlangsung anak-anak bermain didalam kelas dibiarkan saja oleh guru, (b) Tidak 
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adanya ketertarikan guru dalam memberikan pelajaran terhadap anak,(c) selain itu 

juga guru tidak mengikuti adanya peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. (d) 

Kurangnya kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar, 

seperti.(e)Tidak adanya penguasaan materi yang akan diajarkan kepada anak, guru 

merasa kaku atau tidak pede ketika mengajar, (f) Serta kemampuan melakukan 

penilaian dan evaluasi, seperti: guru tidak melakukan catatan kaki setiap hari untuk 

setiap perkembangan anak dalam setiap harinnya.Dari hal yang lain guru juga 

mempunyai ketidak yakinan terhadap dirinya untuk menjadi guru, serta guru tidak 

yakin apakah akan berhasil dalam menjadi guru nantinya untuk mendidik anak-

anak.Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

menelitinya guna memperoleh jawaban, melalui penelitian ini yang berjudul”Adanya 

Hubungan antara Self Efficacy dengan Kinerja Guru TK se Kecamatan 

Tampan Pekanbaru”. 

 Penelitian ini berfokus pada masalah hubungan antara self efficacy dengan 

kinerja guru.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1)Bagaimana self 

efficacy guru TK kecamatan Tampan Pekanbaru, (2)Bagaimana kinerja guru TK 

Kecamatan Tampan Pekanbaru, (3)Apakah ada hubungannya antara self efficacy 

dengan kinerja guru TK Kecamatan Tampan Pekanbaru,(4)Bagaimana determinan 

self efficacy terhadap kinerja guru TK Kecamatan Tampan. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

teknik korelasi Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Guru Taman kanak-

kanak Se kecamatan Tampan Pekanbaru sebanyak 295 orang.Untuk menentukan 

sampel penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik proportionate stratified  

random sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 74 guru. Data penelitian ini 

dikumpulkan dengan menyebarkan skala responden tentang self efficacy dan kinerja 

guru.Data hasil penelitian dianalisis secara persentase (%) dan data disajikan dalam 

bentuk tabel dan diagram. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data kinerja guru TK Kecamatan Tampan Pekanbaru menggunakan distribusi 

frekuensi data kinerja guru terlihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.1 Distribusi frekuensi data kinerja guru TK 

No Interval F Presentase 

1 96-104 14 14:74x100= 19% 

2 86-95 18 18:74x100 24% 

3 78-85 16 16:74x100=22% 

4 63-77 21 21:74x100=28% 

5 50-62 5 5:74x100=6,8% 

 Jumlah 74=n 100% 

Penyebaran distribusi frekuensi dan frekuensi kinerja guru dapat disajikan juga 

dalam bentuk diagram batang, agar lebih jelas dapat dilihat dibawah ini: 

 

Gambar 4.1 Diagrm Batang Sebaran Data KinerjaGuru 

TK Kecamatan Tampan 

 

Hasil pengumpulan data kinerja guru yang diperoleh menunjukkan bahwa total 

skor tertinggi 104 dan skor terendah 50 dan memiliki rentang skor 54.Agar dapat 

menggambarkan keadaan subjek berdasarkan data yang diperoleh, maka harus dibuat 

suatu distribusi Frekuensi terhadap nilai dari variabel yang diteliti dengan cara 

menggolongkan subjek menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok tinggi, sedang dan 

rendah. Untuk membuat pengkategorian dengan membagi satuan standar deviasi dari 

distribusi normal menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

Tinggi  : { Mean + (1,0 SD)} > x 

Sedang  : { Mean-(1,0 SD)} < x < { Mean + (1,0 SD)} 

Rendah : X <{ Mean-(1,0 SD)} 
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Dari Rumus diatas dapat dibuat tiga kategori kelompok kinerja guru TK 

subjek penelitian sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Kategori Skor Variabel Kinerja Guru 

Kategori Skor Frekuensi Persentase 

Tinggi  X > 82,5 44 59,45% 

Sedang 49.5 < X < 82.5 30 40,54% 

Rendah X < 49.5 0 0 

Melihat rata-rata empirik yang dihasilkan oleh keseluruhan subjek yaitu sebesar 

82,34 maka dapat diketahui bahwa kinerja guru TK Kecamatan Tampan Pekanbaru 

subjek berada dalam kategori sedang. 

Data self eficacy guru TK Kecamatan Tampan Pekanbaru mempergunakan 

distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi data Self Efficacy guru TK 

No Interval F Presentase 

1 93-103 17 17:74x100=23% 

2 81-92 27 27:74x100=36% 

3 67-80 22 22:74x100=30% 

4 56-65 5 5:74x100=6.8% 

5 45-55 3 3:74x100=4.05.% 

 Jumlah 74  

Penyebaran distribusi frekuensi data self efficacy guru juga disajikan dalam 

bentuk diagram batang, agar dilihat lebih jelas diagram dibawah ini: 
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Gambar 4.2 Diagram Batang sebaran data kinerja guru TK. 

Dari hasil pengumpulan data self efficacy guru yang diperoleh menunjukan 

bahwa total skor tertinggi adalah 103 dan skor terendah 45.Agar dapat 

menggambarkan keadaan subjek berdasarkan data yang diperoleh, maka harus dibuat 

suatu distribusi Frekuensi terhadap nilai dari variabel yang diteliti dengan cara 

menggolongkan subjek menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok tinggi, sedang dan 

rendah. Untuk membuat pengkategorian dengan membagi satuan standar deviasi dari 

distribusi normal menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

Tinggi  : { Mean + (1,0 SD)} > x 

Sedang  : { Mean-(1,0 SD)} < x < { Mean + (1,0 SD)} 

Rendah : X <{ Mean-(1,0 SD)} 

Dari Rumus diatas dapat dibuat tiga kategori kelompok self efficacy guru TK 

subjek penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Kategori Skor Variabel Self Efficacy Guru 

Kategori Skor Frekuensi Persentase 

Tinggi X > 72,5 64 86,48% 

Sedang 43.5 < X < 72.5 10 13,51% 

Rendah X < 43.5 0 0 

 

Melihat rata-rata empirik yang dihasilkan oleh keseluruhan subjek yaitu sebesar 

82,69 maka dapat diketahui bahwa kinerja guru TK Kecamatan Tampan Pekanbaru 

subjek berada dalam kategori tinggi.Agar dapat dilihat gambaran tentang data 

penelitian secara umum dapat dilihat pada tabel deskripsi data penelitian, dimana dari 

data tersebut dapat diketahui fungsi-fungsi statistic secara mendasar. 

Tabel 4 Deskripsi Hasil Penelitian 

Variabel   Skor X Yang  

Dimungkinkan (Hipotetik) 

Skor X Yang Diperoleh 

(Empirik) 

Xmax Xmin Mean SD Xmax Xmin Mean SD 

Kinerja  132 33 66 16.5 104 50 82,34 12.754 

Self 

efficacy 

116 29 58 14.5 102 45 82,69 13.216 

Hasil uji analisis Kovariansi untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan guru 

terhadap hubungan antara self efficacy dan kinerja guru, yang diperoleh hasilnya 

sebagai berikut : 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:kinerja 

Source 
Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6890.368
a
 34 202.658 1.626 .073 

Intercept 76106.874 1 76106.874 610.716 .000 

Tkp 568.523 1 568.523 4.562 .039 

X 6872.546 33 208.259 1.671 .064 

Error 4735.523 38 124.619   

Total 503955.000 73    

Corrected Total 11625.890 72    

a. R Squared = .593 (Adjusted R Squared = .228) 

Dilihat dari tingkat pendidikan dalam menjalankan tugasnya, diperoleh hasil 

penelitian dengan menggunakan Analisis Kovariansi (anakova) sebesar F = 1,671 
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dengan P = 0,064 (P > 0,05), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan guru tidak mempengaruhi hubungan  antara self efficacy dengan kinerja 

guru TK. Dari hal ini bisa jadi dikarenakan faktor-faktor lain yang juga dapat 

mempengaruhi kinerja guru tersebut. diantaranya kesetiaan dan komitmen dalam 

tugas, hasil kerja, objektif terhadap siswa, disiplin dalam tugas  dan mengajar, 

kreatifitas dalam pengajaran, kerjasama-sama warga sekolah, keperibadia, kecakapan, 

inisiatif dalam pengajaran, kecakapan dalam bahan pengajaran dan tanggungjawab 

terhadap tugas Malayu (Anwar, 2009: 17). 

Uji hipotesis ini tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

self efficacy dengan kinerja guru TK. 

Ho : Tidak ada hubungan positif dan signifikan antara self efficacy  dengankinerja 

guru TK Kecamatan Tampan Pekanbaru  

Ha : Ada hubungana positif dan signifikan antara self efficacy dengan kinerja guru 

TK Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

Uji hipotesis dengan menggunakan analisis statistik korelasi produc moment dari 

person yang data nya dapat dijelaskan bahwa sebagai kriteria penilaian, apabila 

probabilitas > 0,05 maka Ho diterima, sedangkan apabila probabilitas < 0,05 maka 

Ho ditolak (Ridwan dan Sunarto, 2011: 278). Terdapat tabel diatas, didapatkan 

  sebesar 0.346 dengan ini probabilitas 0.003.Oleh karena itu p<0.05 

(0.003<0.05) maka Ho ditolak.Artinya ada hubungan antara self efficacy dengan 

kinerja guru tersebut. 

Peneliti ingin membuktikan hipotesis tersebut bisa juga membandingkan nilai 

dengan  . diketahui nilai  sebesar 0,346 sedangkan ilai  (5%) 

(dk=n-2=74-2=72) sehingga =0,235, karena lebih besar dari atau 

0,346>0,235 maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel self efficacy  dengan kinerja guru. 

Selain itu untuk mengetahui uji hipotesis “uji t”, didapatkan hasil  sebesar 

3,129 sedangkan nilai  (5%) (dk=n-2=74-2=72) sehingga  2,000. 

karena  lebih besar dari   atau 3,129 > 2,000 maka dapat diartikan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara self efficacy dengan kinerja 

guru. 

Koefesien determinan yang dihasilkan adalah sebesar r² = 11,97dengan p= 0,003 

(<0,05) maka dapat dilihat bahwa self efficacy member pengaruh sebesar 11,9 % 

terhadap kinerja guru. 
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D. KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap terhadap hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

Self efficacy guru TK Kecamatan Tampan Pekanbaru termasuk dalam kategori 

tinggi.Kinerja guru TK kecamatan Tampan Pekanbaru termasuk dalam kategori 

sedang.Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara self efficacy dengan 

kinerja guru TK Kecamatan Tampan Pekanbaru.Semakin tinggi sekor self efficacy 

semakin tinggi skor kinerja guru TK Kecamatan Tampan pekanbaru dan berlaku bagi 

seluruh populasi penelitian.Self efficacy memberi pengaruh sebesar 11,9 % terhadap 

kinerja guru. 

Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah, hendaknya pemerintah melakukan peningkatan program 

pembinaan dan pelatihan untuk selalu bisa meningkatkan kinerja para guru, 

khususnya kinerja guru TK. 

2. Bagi kepala sekolah, hendaknya terus membina guru dengan supervise dan 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kinerja guru, sehingga 

kinerja guru bisa meningkat dan lebih baik dalam proses belajar mengajar. 

3. Bagi pengawas Taman kanak-kanak, hendaknnya terus memantau dan 

memperhatikan kinerja para guru agar bisa lebih baik. 

4. Bagi guru-guru TK harus mampu untuk menjadi tenaga pendidik yang 

profesional sesuai dengan peraturan perundag-undangan yang berlaku, jadi guru 

harus ada peningkatan dalam proses pembelajaran dikelas, sehingga anak-anak 

bersemangat untuk belajar. 

5. Bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini belum sempurna dan masih banyak 

kekurangan dalam penelitian ini, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan-

keterbatasan peneliti seperti, waktu, biaya, tenaga dan keterbatasan-keterbatasan 

lainnya dan selanjutnya agar menggunakan beberapa penilaian dalam menilai 

kinerja guru TK sehingga hasil penilaian menjadi lebih baik dan terukur, selain 

itu bisa meningkatkan dengan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap 

self efficacy  dan kinerja guru TK.  
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