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5.3 Describing, Classifiying, Interpreting  

 Dalam describing, proses dimulai dengan menggambarkan pengalaman 

personal dan menggambarkan esensi dari fenomena tersebut, dengan cara 

menampilkan gambaran atau hasil wawancara sesuai dengan hasil analisis 2. 

Setelah itu, mengembangkan pernyataan hasil dari analisis 2 yang signifikan lalu 

mengelompokkan pernyataan-pernyataan tersebut (classifiying) ke dalam unit-unit 

makna yang terbagi ke dalam 7 alasan atau orientasi pendidik/guru PAUD ABA 

bekerja dan 6 alasan untuk tetap berbakti. Dalam proses interpreting, yang pertama 

dilakukan adalah mengembangkan deskripsi tekstural mengenai “apa” yang terjadi, 

kemudian mengembangkan deskripsi struktural mengenai bagaimana fenomena itu 

dialami, kemudian mengembangkan intisari atau esensi dari semuanya dan 

menginterpretasikan sesuai dengan pengalaman dan pemahaman peneliti. Peneliti 

mulai mengerucutkan lagi hasil penelitian sesuai dengan pemahaman dan teori-teori 

yang sudah dipelajari 

 

5.3.1 Fenomena Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Pendidik PAUD 

ABA 

 Pengambilan keputusan adalah ihwal ketetapan hati atas pertentangan 

(konflik) dan perilaku penghindaran yang sesuai dengan faktor-faktor situasional 

(Janis dan Mann, 1977). Pada bagian awal bab 5 ini dipaparkan bagaimana proses 

pengambilan keputusan untuk menjadi pendidik/guru PAUD ABA. Secara umum,  

prosesnya adalah karena faktor internal, interaksional, dan eksternal. Proses 
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pengambilan keputusan ini perlu kita ketahui karena di dalamnya ada tujuan atau 

alasan bekerja, yang erat kaitannya dengan bagaimana seseorang memaknai 

pekerjaan. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa makna kerja adalah orientasi 

atau tujuan seseorang untuk bekerja dan pemahaman mereka mengenai pekerjaan 

yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Tentu saja 

tujuan maupun orientasi seseorang untuk bekerja juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, seperti latar belakang, budaya, pendidikan, keluarga,  dan status sosial 

ekonomi. Jadi, makna kerja bagi seseorang sangat dipengaruhi oleh tujuan dan 

orientasinya, karena akan berhubungan dengan kepuasan kerja. Jika bekerja adalah 

untuk mendapatkan uang, maka kepuasan akan didapatan saat imbalan berupa  uang 

dianggap sesuai atau sepadan dengan usaha yang dia hasilkan, atau dengan kata 

lain, sesuai dengan energi yang dia keluarkan. Jika tujuan bekerja adalah ingin 

mendapatkan kedudukan yang tinggi (karir), maka kepuasan akan didapat saat 

seseorang bisa mencapai prestasi dan kedudukan sesuai dengan yang diharapkan. 

Begitu pula jika tujuan bekerja adalah untuk tujuan lain, maka kepuasan akan 

didapatkan saat tujuan seseorang itu tercapai atau terpenuhi. 

Sebelum kita membahas mengenai bagaimana pendidik/guru PAUD ABA 

memaknai pekerjaannya, kita lihat terlebih dulu bagaimana proses pengambilan 

keputusan itu terjadi. Dalam proses pengambilan keputusan untuk menjadi 

pendidik/guru PAUD ABA, bisa dirangkum bahwa alasan mereka bekerja ada 7, 

yaitu untuk: 

1. Berbagi ilmu (termasuk memperbanyak wawasan/ belajar/ mengembangkan 

ilmu agama/ mengasah otak dan kemampuan/ mengembangkan ilmu/ 
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mengajarkan ilmu agama). Hal ini merupakan penemuan baru mengenai 

makna kerja, khususnya dalam dimensi calling orientation. Tetapi ini masih 

sejalan dengan calling as motivation-nya Newness, dimana pekerja melihat 

pekerjaan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial yang lebih 

besar. Pendidik PAUD ABA dapat melihat manfaat langsung (dengan 

melihat perubahan kemampuan anak didiknya dari berbagai aspek), manfaat 

masa depan (dengan harapan ilmu yang ditanamkan hari ini bisa menjadi 

bekal untuk masa depan anak didiknya), dan manfaat akhir (dengan 

berharap adanya pahala atas amal soleh yang mereka lakukan saat ini) atas 

perilakunya terhadap masyarakat. Pendidik PAUD ABA merasa bahwa 

ilmu yang sudah didapat harus diajarkan agar bermanfaat dan tidak hilang. 

Untuk mengembangkan ilmu, mereka juga selalu mengikuti pertemuan 

yang diadakan IGABA atau IGTK dimana selalu disampaikan 

ilmu/keterampilan baru untuk kemajuan pendidikan. Selain itu, juga mereka 

dianjurkan untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya 

secara berganitian. Setiap peserta pelatihan diharuskan menularkan ilmu 

yang sudah didapatkannya kepada teman yang tidak mengikutinya, 

sehingga diharapkan diantara guru satu lembaga, tidak ada perbedaan 

pengetahuan yang terlalu jauh. 

2. Hiburan. Bekerja sebagai atau untuk mendapatkan hiburan ini didukung 

oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa semua nara sumber merasa 

senang menjadi guru PAUD ABA, khususnya saat melihat tingkah laku 

anak yang polos dan lucu. Hal ini sejalan dengan Saunders dan Nedelec 
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yang menyatakan bahwa bekerja juga merupakan pelarian untuk 

melepaskan kebosanan.  

3. Silaturahmi (termasuk alasan agar bisa bergaul dengan orang-orang baik 

dan berpengetahuan). Bekerja untuk silaturahmi ini didukung oleh pendapat 

para nara sumber yang menyatakan teman-temannya baik, saling 

menyayangi, dan kekeluargaan, seperti saudara sendiri. Hal ini juga sejalan 

dengan Saunders dan Nedelec yang menyatakan bahwa dengan bekerja 

seseorang menemukan hubungan dengan rekan kerja, rasa memiliki dan 

menghargai, serta merasa difahami dan diterima.  

4. Ibadah (termasuk alasan agar bermanfaat untuk orang banyak/ untuk 

kemanusiaan). Bekerja untuk beribadah merupakan pendapat yang 

dinyatakan oleh semua nara sumber. Walaupun tidak dinyatakan saat 

menjawab alasan bekerja, tetapi secara implisit diungkapkan selama proses 

wawancara berlangsung. Pernyataan ini didukung oleh keyakinan bahwa 

manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah (QS 51:56), sehingga 

pendidik PAUD ABA merasa semua yang dilakukan selama hidup adalah 

dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Sumber lain yang mendukung 

pernyataan ini adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan 

bahwa,” Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia 

lainnya.”. Hal ini sejalan dengan pendapat Duffy & Sedlacek dan Newness 

yang menyatakan bahwa calling melibatkan sesuatu yang bersifat spiritual, 

yang secara eksklusif mengacu pada panggilan dari Tuhan. Karena alasan 

ibadah ini, maka pendidik PAUD ABA berusaha bekerja dengan sepenuh 
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hati, semaksimal mungkin, dengaan semangat mengharap Ridho Allah 

SWT. 

5. Mencari nafkah (termasuk alasan sarana Allah untuk memberikan rizki / 

berusaha/ berkarya/ untuk kesibukan). Hal ini sesuai dengan tujuan umum 

seseorang bekerja, dimana pekerjaan berfungsi sebagai kebutuhan dasar 

dalam kehidupan mereka (Brooks, 2012) khususnya individu dengan 

orientasi kerja /job orientation. Artinya, apapun orientasi kerja seseorang, 

tetap akan mengharapkan imbalan finansial untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, termasuk individu dengan orientasi kerja panggilan (calling 

orientation). Walaupun mungkin beberapa pendidik PAUD ABA masih 

berpenghasilan di bawah UMK, tetapi mereka menyatakan cukup dan 

tercukupi dari sumber lain, baik dari usaha sampingan, maupun dari 

keluarga/suami mereka. 

6. Aktualisasi diri (termasuk alasan mencari jati diri, sebuah kebutuhan hidup/ 

agar hidup lebih  bermakna). Hal ini sejalan dengan pendapat Gini dan 

Sullivan yang menyatakan bahwa kerja membentuk identitas seseorang 

sehingga kualitas hidup seseorang tergantung pada kualitas pekerjaannya. 

Pernyataan ini juga sesuai dengan pendapat Duffy & Sedlacek mengenai 

adanya konsep yang mendefinisikan diri secara kuat dalam setiap 

konseptualisasi orientasi panggilan, yang oleh Newness dikelompokkan 

menjadi calling as identity. Pendidik PAUD ABA dengan orientasi 

aktualisasi diri biasanya menyukai tantangan. Menghadapi anak balita 

memang memiliki tantangan tersendiri. Saat menghadapi tantangan inilah 
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mereka dituntut untuk kreatif sehingga peserta didik memahami esensi dari 

pelajaran yang diberikan. 

7. Berkarir. Nara sumber yang menyatakannya adalah seorang guru pendatang 

baru yang merasa tidak puas, terpaksa, dan ingin keluar dari PAUD ABA. 

Pernyataan ini sesuai dengan Fossen yang menyatakan bahwa individu 

dengan orientasi karir akan melihat tujuan kerja sebagai sarana untuk 

mencapai prestasi. Jadi, individu dengan orientasi karir akan merasa tidak 

sesuai dengan pekerjaan menjadi pendidik PAUD ABA. Tetapi, dari hasil 

pengamatan, beberapa nara sumber pada awalnya memang tidak suka 

bahkan tidak berminat untuk menjadi pendidik PAUD ABA. Tetapi, setelah 

dijalani, mendapat pembinaan dari pengurus maupun dari IGABA, bergaul 

dengan anak-anak yang mempunyai karakter uniknya masing-masing, 

berteman dengan pendidik lain yang saling menyayangi, memperhatikan, 

bahkan ikhlas berkorban, lambat laun perasaan itu akan sirna, berubah 

menjadi cinta bahkan tidak mau berpisah. Hal ini bisa dibuktikan saat libur 

panjang, mereka akan saling merasa “kangen” baik terhadap anak-anak, 

sesama pendidik dan tenaga kependidikan, bahkan terhadap benda-benda 

hasil karya bersama mereka. Pengalaman dan perasaan seperti ini mungkin 

memang sulit didapatkan di tempat lain. 

Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih menjadi 

pendidik/guru PAUD terbagi menjadi 3. Faktor yang pertama adalah faktor internal, 

dimana menjadi guru PAUD adalah cita-cita atau keinginannya. Cita-cita itu juga 

karena melihat atau mendapat informasi dari orang lain tentang bagaimana 
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menariknya sebuah profesi untuk dijalani. Cita-cita ini tumbuh bisa karena melihat 

keluarganya, pengalaman masa lalunya (guru TK nya), atau muncul saat melihat 

situasi di sekitarnya yang memerlukan perbaikan yang bisa diatasi, salah satunya, 

oleh sebuah profesi. Dari faktor-faktor di atas, faktor yang paling kuat adalah karena 

melihat kebutuhan masyarakat dan lingkungannya. Berangkat dari keinginan 

beribadah kepada Allah, ingin memperbaiki masyarakat di sekitarnya, dan ingin 

mencegah dan menyelamatkan masyarakat dari iming-iming dunia yang 

menjerumuskan aqidah, menumbuhkan tekad yang kuat pada jiwa beberapa 

informan untuk berusaha memperbaiki semua masalah itu. Hal ini bisa dibuktikan 

dengan perasaan senang dan puas saat bisa mengajarkan dan mempraktekkan ilmu-

ilmu agama kepada anak, menyaksikan perkembangan anak sesuai harapan, 

membimbing mereka menjadi lebih baik dan soleh, apalagi diantara mereka ada 

yang sudah sukses dan masih menghormati gurunya.  

Faktor pendukung berikutnya adalah faktor eksternal, dimana ini merupakan 

pengaruh dari orang lain. Beberapa informan mengaku menjadi pendidik/guru 

PAUD ABA adalah karena ajakan, tawaran, dan anjuran dari orang lain, baik itu 

keluarga, teman, maupun tokoh masyarakat. Biasanya, pada awalnya mereka 

merasa bingung, susah, ragu dan berbagai perasaan sejenisnya saat mau menerima 

pekerjaan ini. Tetapi, seiring berjalannya waktu, dengan bimbingan yang terus 

menerus dari kepala sekolah, bantuan yang tulus dari teman sejawat, dukungan dari 

keluarga dan orang tua, serta keberadaan anak-anak yang memiliki keunikan 

sendiri-sendiri, akhirnya mereka merasa yakin bisa dan senang menjadi guru PAUD 

ABA. 
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Faktor pendukung yang terakhir adalah faktor interaksional, dimana informan 

memutuskan setelah melalui pengamatan, interaksi dengan komunitas yang 

bersangkutan, serta membandingkan dengan pekerjaan lain atau pekerjaan 

sebelumnya. Individu seperti ini berusaha untuk terus menggali informasi mengenai 

kelebihan dan kekurangan menjadi guru PAUD. Biasanya mereka lebih siap dengan 

berbagai resiko yang mungkin akan dihadapi, baik itu dari keluarga dan masyarakat 

sekitarnya, maupun dari lingkungan pekerjaan barunya.  

Sebagian besar pendidik PAUD ABA tidak bercita-cita sebagai pendidik 

PAUD. Walaupun, biasanya, ada sosok guru di lingkungan mereka, baik itu 

keluarga, tetangga, ataupun pengalaman masa kecil mereka yang menyimpulkan 

bahwa menjadi guru PAUD itu menyenangkan.  Umumnya mereka diajak, ditawari, 

diarahkan, dan diminta oleh orang lain untuk membantu atau menjadi pendidik 

PAUD ABA. Dari pernyataan nara sumber, jelas terlihat bahwa image yang 

terbentuk mengenai profesi Pendidik PAUD ABA adalah profesi yang 

menyenangkan, banyak tantangan, menuntut untuk selalu belajar dan berkembang, 

disamping juga turut mempersiapkan generasi penerus bangsa dan sekaligus bisa 

mendapatkan pahala karena yang diajarkan adalah ilmu agama yang terintegrasi 

dalam amalan sehari-hari.  

Melihat fenomena yang terjadi di dalam proses pengambilan keputusan 

menjadi pendidik/guru PAUD ABA, maka secara ringkas, orientasi bekerja bagi 

pendidik PAUD ABA adalah untuk berbagi limu, ibadah, hiburan, dan mencari 

nafkah. Adapun proses mengambil keputusan menjadi pendidik PAUD ABA 

adalah karena faktor internal (pribadi), yaitu karena sudah cita-cita atau keinginan; 
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faktor eksternal, yaitu karena pengaruh orang lain; dan faktor interaksional, yaitu 

atas pengamatannya sendiri lalu menyimpulkan bahwa pekerjaan ini yang paling 

sesuai. 

Dari pernyataan dan pendapat para informan, bisa ditarik kesimpulan bahwa 

pendidik PAUD ABA: 

1. Memiliki motivasi prososial dan memikirkan masa depan, yang sejalan 

dengan calling as motivation yang disampaikan Newness. Hal ini 

diperkuat dengan sifat altruis, yang menurut Newness sesuai dengan 

calling as behavior serta keinginan untuk terus belajar dan memperbaiki 

diri, yang termasuk ke dalam calling as motivation, dimana ini 

digolongkan ke dalam komitmen kepada orang-orang yang mereka layani 

2. Memiliki semangat untuk mengabdi kepada Tuhan yang sejalan dengan 

pendapat Newness juga Duffy & Sedlacek mengenai calling as identity. 

3. Mencari kesenangan/kepuasan batin, tidak hanya kepuasan materi, 

sejalan dengan pendapat Newness mengenai calling orientation. Hal ini 

juga didukung dengan upaya untuk menjalin hubungan, yang sejalan 

dengan pendapat Brooks mengenai calling orientation, dimana individu 

dengan calling oerientation lebih mungkin untuk mengembangkan 

hubungan untuk membuatnya lebih baik. 

4. Mencari nafkah, sejalan dengan pendapat Fossen, Wrzeisnewski,  

Wrzeisnewski et al., Duffy & Sedlacek mengenai  job orientation, dan 

sebagai a cognitive process of calling. 
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Artinya, walaupun sebagian besar pernyataan nara sumber 

mengidentifikasikan calling orientation, tetapi indikasi job orientation (mencari 

nafkah) masih nampak dalam keseharian pendidik PAUD ABA bekerja. 

 

 5.3.2 Fenomena Pengalaman Pendidik PAUD ABA saat Berbakti di PAUD 

ABA 

 Dalam proses pengambilan keputusan menjadi pendidik PAUD ABA, kita 

melihat bahwa tujuan bekerja yang disepakati semua informan adalah untuk 

beribadah, yaitu melakukan pekerjaan semata-mata dalam rangka taat kepada Allah 

dan mengharap Ridho Allah, termasuk pahala yang akan dipanen kelak pada 

kehidupan berikutnya di alam akhirat. Pendapat yang disepakati semua informan 

lainnya adalah mengenai perasaan bangga memiliki profesi ini dan perasaan senang 

mereka terhadap anak-anak. Pada bagian ini, kita akan melihat fenomena yang 

terjadi dalam keseharian pendidik PAUD ABA dan bagaimana fenomena tersebut 

dijalani.  

Menjadi pendidik/guru memang tidak cukup hanya bermodalkan ijazah 

sarjana pendidikan. Tetapi, lebih dari itu, adalah dibutuhkannya passion yang kuat 

untuk mendidik, ditambah concern individu untuk memilih akan mendidik siapa, 

usia berapa, dan di lingkungan bagaimana. Karena, walaupun seseorang memiliki 

passion untuk mendidik, tapi saat yang dihadapi tidak sesuai dengan keinginan, 

kebiasaan, dan kebisaannya, bisa jadi akan timbul masalah, khususnya dalam 

melakukan adaptasi. Dalam penelitian ini, semua informan adalah berasal dari 
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daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah yang latar belakang budayanya tidak terlalu 

berbeda. Pendidik/guru PAUD ABA yang penulis temui selama penelitian ini, 

apapun posisinya, semuanya ramah, hangat, peduli, riang, dan nampak ingin 

membantu. Sungguh satu hal membuat penulis bersyukur sekaligus terharu. 

Mungkin tidak semua peneliti mendapatkan kemudahan dan kenyaman seperti ini. 

Maka memang pantas saat mereka menyatakan bahwa bekerja di PAUD ABA itu 

nyaman, baik karena lingkungannya, anak-anaknya, pengurusnya, wali muridnya, 

terlebih lagi adalah teman-temannya yang memang saling peduli.  

Adapun hal-hal yang membuat pendidik PAUD ABA merasa puas adalah 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang mendukung 

kepuasan pendidik selama bekerja di PAUD ABA adalah karena merasa bermanfaat 

untuk orang lain dengan mentransfer ilmu kepada anak-anak, bisa menjadi suri 

tauladan yang baik bagi anak-anak dan lingkungan, bisa menjawab tantangan 

pekerjaan, dan ada kepuasan batin yang tidak didapatkan di tempat lain. Sedangkan 

faktor eksternalnya adalah Anak-anak, yaitu saat melihat mereka tumbuh dan 

berkembang optimal, tambah soleh, bisa menerima pelajaran dengan baik, saat 

mereka tersenyum dan bahagia, dan mereka masih mengingat guru PAUD nya 

walaupun sudah besar dan sukses; teman-teman sejawat, karena semua saling 

menyayangi, saling menghargai, seperti sebuah keluarga; pengurus, karena mereka 

memperhatikan dan memberi kesempatan kuliah lagi.  

Beberapa informan mengakui masih ada ketidak puasan karena merasa belum 

optimal, hal ini karena di PAUD ABA masih ada beberapa keterbatasan baik secara 

finansial, SDM, maupun pribadi. Berikutnya adalah karena masih proses 
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penyesuaian yang dinyatakan oleh pendatang baru yang merasa masih harus 

menyesuaikan antara program di PAUD ABA dengan program-program yang ada 

di PAUD sebelumnya. Kesimpulannya, mayoritas guru merasa puas bekerja di 

PAUD ABA, baik dari faktor internal maupun eksternal. Adapun ketidakpuasan 

yang terjadi adalah karena faktor finansial, sumber daya manusia dan pribadi yang 

dinilai masih perlu dikembangkan, serta program-program yang masih dalam 

penyesuaian. Faktor-faktor penyebab ketidakpuasan yang dinyatakan di atas, bisa 

diantisipasi dengan mengikuti beberapa pelatihan, terus belajar dan menyesuaikan 

diri, bahkan ada beberapa yang memanfaatkan waktu luang untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan. Jadi, walaupun ada beberapa ketidak puasan, tetapi masih 

lebih banyak faktor yang membuat pendidik PAUD ABA mersa puas dalam 

pekerjaannya. 

Sebagian besar guru menyatakan tidak pernah ada keinginan untuk keluar dari 

PAUD ABA dengan alasan tidak pernah ada beban yang berlarut-larut, sudah cinta 

menjadi pendidik anak, sebagai lahan ibadah dan nafkah, pekerjaan yang 

menyenangkan, sudah saling menyayangi, serta ingin bermanfaat bagi dunia 

pendidikan. 

Alasan pertama adalah karena tidak ada masalah besar (beban), karena semua 

masalah dihadapi sampai selesai, sehingga menambah ilmu dan wawasan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Wiltshire yang menyatakan bekerja sebagai kesempatan 

untuk berlatih. Berikutnya adalah karena sudah mencintai profesi guru PAUD, 

dimana ini sejalan dengan calling orientation nya dari Newness. Alasan berikutnya 

sebagai ladang amal, untuk ngopeni umat, dan ingin berkontribusi terhadap 
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pendidikan, sejalan dengan pendapat Newness bahwa individu dengan calling 

orientation memiliki sifat altruistis yang termasuk ke dalam calling as behavior.  

Alasan mengajar anak-anak merupakan pekerjaan yang paling menyenangkan 

(hiburan), sejalan dengan Saunders dan Nedelec yang menyatakan bahwa bekerja 

juga merupakan pelarian untuk melepaskan kebosanan. Alasan karena merasa 

adanya ikatan kekeluargaan (silaturahim), sejalan dengan pendapat Brooks 

mengenai calling orientation, dimana individu dengan calling oerientation lebih 

mungkin untuk mengembangkan hubungan untuk membuatnya lebih baik. 

Dari pernyataan para pendidik PAUD ABA di atas, dapat dilihat bahwa 

kecintaan terhadap pendidikan dan anak-anak, rasa tanggung jawab untuk 

memperbaiki kondisi umat, semangat kekeluargaan, keinginan beribadah, serta 

berusaha selalu memperluas wawasan untuk menyelesaikan berbagai masalah, 

adalah faktor-faktor yang membuat mereka loyal dan ingin tetap bergabung dengan 

PAUD ABA. Bahkan ada yang menyatakan sebagai “kepuasan batin” yang tidak 

bisa didapatkan di tempat lain. Sementara untuk alasan beberapa pendidik PAUD 

ABA yang pernah merasa ingin keluar bisa dilihat tingkatannya juga. Untuk yang 

menyatakan terkadang merasa sebagai aktivitas yang melelahkan, bisa diantisipasi 

dengan melakukan kegiatan bermain bersama anak dengan permainan atau aktivitas 

yang disukai. Untuk yang menyatakan karena tidak sesuai dengan basic pendidikan 

dan saat menghadapi banyak masalah yang pelik, bisa diantisipasi dengan terus 

belajar dan akan berkurang kekhawatirannya seiring berjalannya waktu. Sementara 

ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian adalah untuk yang menjawab karena ada 
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tawaran yang menarik dan karena terpaksa. Hal ini akan menjadi “warning” bagi 

‘Aisyiyah karena penyebabnya adalah masalah finansial. 

Sebagian besar nara sumber menyatakan bahwa pengalaman/hal yang paling 

menyenangkan adalah bersumber dari anak-anak, baik saat belajar di kelas, saat 

bermain di luar kelas, maupun saat mereka sudah lulus. Pendapat lainnya adalah 

merasa waktu dan pekerjaannya yang lebih fleksibel, pengurus yang perhatian, serta 

faktor pribadi, yaitu saat bisa berprestasi. 

Memang keberadaan anak-anak akan selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi 

pendidik PAUD ABA. Saat bermain (belajar) di dalam maupun di luar kelas, 

terkadang mereka membuat jengkel, tetapi sang guru tidak boleh dan tidak bisa 

marah. Kalaupun marah, si anak tidak mengerti, bahkan bingung dan bertanya,” Bu 

guru kok marah? Kenapa?” Kalau sudah seperti ini, sang pendidik biasanya 

tersenyum, menyadari bahwa hal itu tidak ada gunanya. Yang sedang dihadapi 

adalah anak-anak, generasi penerus, amanah dari orang tua, masyarakat, dan negara 

untuk dididik dan diarahkan ke jalan yang benar, bukan diberi contoh dengan 

perilaku dan kata-kata kasar. Bahkan saat anak-anak sudah lulus, sudah besar, saat 

mereka menyapa dan menyalami gurunya tatkala bertemu, ini pun menjadi 

kebahagiaan tersendiri bagi seorang pendidik PAUD. Bukan buah tangan atau 

hadiah yang diinginkan, tetapi sekedar sapaan dan kata-kata seperti, “Saya dulu 

murid Ibu/Bapak, lho.” Hal seperti itu cukup membuat mereka bahagia.  

Selain itu, ada pendidik yang merasa “trenyuh” dengan perhatian salah seorang 

pengurus yayasan yang memberi THR, secara pribadi, setiap Lebaran kepada 
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semua pendidik di lembaganya. Mungkin kalau dirupiahkan nilainya tidak terlalu 

besar, tetapi bentuk perhatian dan bukti kasih sayang yang diwujudkan dalam 

pemberian THR seperti itu, sangat berkesan  bagi seorang pendidik. Untuk yang 

menyatakan pengalaman paling menyenangkan adalah saat berprestasi, mungkin 

ini lebih cenderung kepada orientasi karir. Tetapi bisa kita lihat, prestasi yang 

dicapai adalah saat mampu membuat APE (alat permainan edukatif) yang kreatif 

dan inovatif dimana sasaran dari APE itu adalah anak-anak juga. Sementara untuk 

yang menjawab waktu dan pekerjaannya yang fleksibel, kita bisa melihat bahwa 

bekerja di PAUD ABA tidak harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan yang 

kaku, seperti bekerja di pabrik misalnya. Pendidik di PAUD ABA bisa secara 

fleksibel mengatur waktu dan jadwal kegiatan disesuaikan dengan kondisi anak-

anak, cuaca, keadaan lembaga, bahkan mood anak-anak juga. Yang paling penting 

adalah target hari itu tercapai, anak-anak bahagia, walaupun mungkin dengan 

metode yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan harian (RKH). 

Pernyataan informan yang didapat mengenai perasaan menjadi guru PAUD 

ABA hanya ada 2, yaitu Senang, (karena bisa memperbaiki diri terus menerus, 

menjalani pekerjaan dengan ikhlas, menghadapi anak-anak yang lucu, sesuai 

dengan cita-cita, bisa menuntun anak menjadi soleh, memiliki banyak teman dan 

saudara, selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik, dan bisa “ngopeni” umat 

sejak mereka kecil) dan Bangga (karena dihormati, baik oleh anak didik maupun 

masyarakat, dan bisa masuk komunitas pencerita, pencipta lagu, dan penulis buku, 

bisa diterima dan menyatu dengan anak-anak, dan karena tidak semua orang bisa 

mengahadapi anak usia dini). 
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Melihat pernyataan mengenai perasaan menjadi guru PAUD ABA di atas, 

dapat disimpulkan bahwa semua guru PAUD ABA merasa senang dalam bekerja 

dan bangga mempunyai profesi tersebut. Bahkan 2 guru yang menyatakan tidak 

puas dalam bekerja pun, tetap merasa senang saat bekerja, terutama saat bersama 

anak-anak. Tentusaja hal ini akan membuat pendidik PAUD ABA merasa betah dan 

lebih menikmati pekerjaan mereka, disamping juga akan membuat lebih terlibat di 

dalam pekerjaan mereka. 

Pernyataan informan mengenai kenyaman guru PAUD ABA sebagian besar 

menunjukkan perasaan nyaman. Faktor-faktor kenyamanan itu bersumber dari 

anak-anak (dengan keberadaannya), teman-teman (karena saling menyayangi, 

pengertian, saling membantu), pengurus (karena selalu perhatian), wali murid 

(karena bisa diajak bekerja sama untuk mewujudkan program-program sekolah), 

serta lingkungan sekolah (karena kondusif, aman, nyaman, dekat masjid). Faktor-

faktor tersebut akan saling menguatkan sehingga pendidik PAUD ABA merasa 

nyaman saat bekerja. Sedangkan satu orang yang masih merasa kurang nyaman 

hanya karena masih proses penyesuaian.  

Mengenai efek dari adanya insentif, menunjukkan bahwa beberapa guru 

penerima fasilitasi menyatakan tidak ada perbedaan dalam menjalankan pekerjaan 

baik sebelum maupun setelah menerima fasilitasi. Sementara ada guru penerima 

fasilitasi yang mengakui ada perbedaan dalam menjalankan pekerjaan, yaitu merasa 

lebih bersemangat dan lebih tertib dalam administrasi. Adapun guru- guru penerima 

sertifikasi menyatakan walaupun dalam hal pelayanan masih sama, tetapi setelah 
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mendapat sertifikasi, semuanya merasa lebih bersemangat dan memiliki tanggung 

jawab lebih besar. 

Mengenai pelayanan, semua guru menyatakan tidak ada perbedaan antara 

sebelum dan sesudah mendapat insentif, tetapi merasa lebih bersyukur, terbantu, 

dan lebih semangat dan tertib. Sementara guru penerima sertifikasi merasa lebih 

bertanggung jawab, karena memang tuntutannya juga lebih banyak, khususnya 

tuntutan administrasi.  

 Kesimpulannya, untuk pelayanan, semua guru menyatakan tidak ada 

perbedaan antara sebelum dan sesudah mendapat insentif, tetapi merasa lebih 

bersyukur, terbantu, dan lebih semangat dan tertib. Sementara guru penerima 

sertifikasi merasa lebih bertanggung jawab, karena memang tuntutannya juga lebih 

banyak, khususnya tuntutan administrasi. Artinya, pendidik PAUD ABA sejak awal 

memang merasa berkewajiban untuk mendidik anak, memberi contoh yang baik, 

memberi motivasi untuk terus berkembang, dan sebagainya. Apapun bentuk 

kompensasi yang diberikan PAUD ABA kepada mereka. Untuk para pendiri PAUD 

ABA, pada awalnya, mereka tidak mendapatkan gaji berupa uang. Biasanya mereka 

mendapat beras atau sembako sebagai ganti gaji, yang diusahakan oleh pengurus 

dengan cara mencari donatur. Nara sumber dengan masa kerja lebih dari 30 tahun, 

hampir semuanya mengalami hal itu. Mereka merasa tidak ada perbedaan dalam 

mendidik. Tujuannya adalah mengabdi, memberikan ilmu, sehingga ingin 

melakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka pun merasa senang. Tetapi, dengan 

adanya insentif mereka merasa lebih bersemangat dan lebih bersyukur serta 
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meyakini bahwa Allah akan memberikan rizki dengan cara dan pada saat yang 

tepat. 

Pernyataan mengenai penghasilan dari PAUD ABA, apakah bisa 

mencukupi kebutuhan sehari-hari  atau tidak, ada 3 pernyataan yang didapat, yaitu: 

cukup, tidak/belum cukup, dan sebenarnya belum cukup tapi merasa tercukupi dari 

jalan lain.  

 Dari pernyataan mengenai kecukupan penghasilan, bisa dilihat bahwa 

besarnya kompensasi yang didapat dari PAUD ABA tidak menjamin kecukupan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini lebih ditekankan pada rasa syukur dan 

keyakinan pada Allah SWT bahwa setiap makhluk akan dijamin rizkinya selama 

mau berusaha. Hal ini juga sejalan dengan keyakinan pada Al Quran Surat 47:7 

bahwa “ Jika kamu menolong agama Allah, maka Dia akan menolongmu dan 

meneguhkan kedudukanmu.” Ayat lain yang sejalan adalah Al Quran Surat 14:7, 

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 

kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih.” Beberapa guru memiliki usaha sampingan untuk menambah 

penghasilan dengan menjadi guru les private, bejualan, berwiraswasta, menulis 

buku, dan menjadi pencerita/pendongeng. Sementara untuk yang berkeluarga, lebih 

memilih tetap di rumah, menyelesaikan urusan rumah tangga saat waktu luangnya 

dan merasa cukup dengan “pemberian” dari suami. 

Dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidik PAUD ABA selama 

berbakti di PAUD ABA merasakan atau mendapatkan: 
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1. Kepuasan. Pendidik PAUD ABA merasa puas bekerja di PAUD ABA 

karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah karena merasa 

bermanfaat untuk orang lain, mampu mentransfer ilmu kepada anak-anak, 

bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak dan lingkungan, bisa 

menjawab tantangan pekerjaan, dan ada kepuasan batin yang tidak 

didapatkan di tempat lain. Adapun faktor eksternal adalah karena anak-

anak, teman-teman sejawat, dan pengurus yang semuanya dinilai baik. 

2. Loyalitas. Pendidik PAUD ABA tetap loyal dengan PAUD ABA karena 

alasan tidak ada masalah atau beban, bisa menambah ilmu dan wawasan, 

sudah mencintai profesi guru PAUD, menjadikan PAUD ABA sebagai 

ladang amal, ladang penghasilan, dan sarana untuk berkontribusi dalam  

pendidikan, merasa adanya ikatan kekeluargaan (silaturahim), merasa 

bahwa mengajar anak-anak merupakan pekerjaan yang paling 

menyenangkan, dan karena ingin “ngopeni” ummat. 

3. Kesenangan. Pengalaman yang paling menyenangkan selama menjadi 

pendidik PAUD ABA juga disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu anak-

anak, pekerjaannya, dan pengurus; juga faktor internal, yaitu faktor pribadi. 

Faktor eksternal, yaitu: saat bersama anak-anak (baik saat belajar di kelas, 

saat bermain di luar kelas, maupun saat mereka sudah lulus); waktu dan 

pekerjaannya yang lebih fleksibel; serta adanya perhatian pengurus. 

Sedangkan faktor internal adalah saat bisa berperestasi. 

4. Kebanggaan dengan profesi. Perasaan pendidik PAUD ABA mengenai 

profesinya hanya ada 2, yaitu Senang, (karena bisa memperbaiki diri terus 
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menerus, menjalani pekerjaan dengan ikhlas, menghadapi anak-anak yang 

lucu, sesuai dengan cita-cita, bisa menuntun anak menjadi soleh, memiliki 

banyak teman dan saudara, selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik, 

dan bisa “ngopeni” umat sejak mereka kecil) dan Bangga (karena dihormati, 

baik oleh anak didik maupun masyarakat dan bisa masuk komunitas 

pencerita, pencipta lagu, dan penulis buku, bisa diterima dan menyatu 

dengan anak-anak, karena tidak semua orang bisa mengahadapi anak usia 

dini). 

5. Kenyamanan. Hal-hal yang membuat pendidik PAUD ABA merasa nyaman 

adalah keceriaan dan keberadaan anak-anak; teman seprofesi yang 

pengertian, baik, mudah untuk berkomunikasi, kekeluargaan; 

pengurus/pengelola yang baik dan mau memperhatikan; wali murid yang 

baik, bisa diajak bekerja sama; dan lingkungan sekolah yang nyaman, 

menyenangkan, aman, dan dekat masjid. Dekat dengan masjid tidak hanya 

memudahkan pendidik PAUD ABA untuk melaksanakan sholat, tetapi juga 

lebih mudah memperkenalkan tempat ibadah, bagaimana adab memasuki 

dan saat berada di dalamnya, dan sekaligus melaksanakan praktek ibadah 

kepada anak-anak. 

6. Kesejahteraan. Karena sejahtera tidak hanya tercukupinya materi, tetapi 

juga keadaan yang baik, sehat, dan damai. Penghasilan selama menjadi 

pendidik PAUD ABA, walaupun sebenarnya belum cukup, tetapi yakin 

bahwa jalan rizki dari Allah itu banyak dan bermacam-macam sehingga 

masih merasa cukup.  
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Dari pernyataan pendidik PAUD ABA mengenai kepuasan, ketidak-inginan 

keluar dari lembaga,  pengalaman yang paling menyenangkan selama menjadi 

pendidik PAUD ABA, perasaan menjadi pendidik PAUD ABA, hal-hal yang 

membuat nyaman, dan kecukupan penghasilan selama menjadi pendidik PAUD 

ABA menyiratkan bahwa pendidik PAUD ABA merasa puas, tidak ingin pindah 

kerja, senang, nyaman, bangga, dan cukup sejahtera dengan pekerjaan sebagai 

pendidik PAUD ABA. Secara singkat pendidik/guru PAUD ABA merasa puas, 

bangga, dan sejahtera selama bekerja. Perasaan-perasaan seperti inilah yang 

membuat pendidik PAUD ABA tetap mau berbakti pada PAUD ABA. Adapun 

kekurangan yang disebabkan oleh kurangnya kompensasi finansial yang diperoleh 

pendidik PAUD ABA, tidak terlalu dijadikan masalah karena yakin bahwa Allah 

Maha Adil terhadap hamba-Nya dengan memberikan rizki yang layak melalui 

berbagai cara. Saat pendidik PAUD ABA merasa senang, maka akan menghasilkan 

energi positif, sehingga menjadikan tubuh mereka sehat, dimana kesehatan juga 

termasuk rizki dari Allah yang sangat mahal harganya. 


