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MOTTO

“.....Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.
Al Mujadilah : 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila
telah selesai suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu
berharap.” (Qs. Alam Nasyrah : 6-8)

“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat
untuk manusia lainnya”. (HR. Albukhari Muslim)

Ya Allah, beri aku sinar di hatiku, sinar di lidahku, sinar di telingaku,
sinar di atasku, sinar di bawahku, sinar di sebelah kananku, sinar di

sebelah kiriku, sinar di depanku, sinar di belakangku, beri aku sinar di
jiwaku, dan perbesarlah sinar untukku”. (HR. Bukhari Muslim)

“Ya Allah, Jadikanlah hari sekarangku lebih baik dari hari kemarenku,
jadikanlah hari esokku lebih baik dari hari sekarang, dan jadikanlah

akhir hidupku syahid di jalan-Mu”.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara motivasi dan kecerdasan
emosional guru terhadap kinerja. (Studi Kasus di SLB Dharma Wanita Persatuan
provinsi Bengkulu).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan menggunakan
metode survei, dengan teknik analisis korelasional. Populasi penelitian ini adalah
seluruh guru SLB Dharma Wanita Persatuan provinsi Bengkulu yang berjumlah
29 orang. Sampel diambil dari keseluruhan populasi yaitu 29 orang dengan
menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
memberi kuesioner kepada responden, dan data dokumentasi sekolah. Data
dianalisis dengan menggunakan korelasi sederhana dan regresi.

Hasil analisis menunjukan bahwa: (1) motivasi mempunyai korelasi yang positif
dengan nilai kontribusi sebesar 0,72 % terhadap kinerja Guru SLB Dharma
Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu (2) kecerdasan emosional mempunyai
korelasi yang positif, dengan nilai kontribusi sebesar 0,71 %  terhadap kinerja
Guru SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu (3) Motivasi dan
kecerdasan emosional secara bersama-sama mempunyai korelasi yang positif
dengan nilai kontribusi sebesar sebesar 0,87 % terhadap kinerja Guru SLB
Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu.

Kata Kunci: motivasi, kecerdasan emosional, dan kinerja, korelasi, guru SLB.
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ABSTRACT

This study aimed to determine the correlation between motivation and emotional
intelligence of teachers on performance. (Case Study in SLB Dharma Wanita
Persatuan Bengkulu province).
This research uses descriptive quantitative approach and survey method, the
correlational analysis techniques. The study population was all teachers SLB
Dharma Wanita Persatuan Bengkulu province totaling 29 people. Samples taken
from the entire population is 29 people by using total sampling technique. The
data collection is done by giving questionnaires to respondents, and school
documentation data. Data were analyzed using simple correlation and regression.
Results of the analysis showed that: (1) motivation has a positive correlation with
the value of the contribution of 0.72% to the performance of Dharma Wanita
Persatuan Guru SLB Bengkulu Province (2) emotional intelligence have a positive
correlation, with a value of 0.71% contribution to performance SLB Dharma
Wanita Persatuan Guru Bengkulu Province (3) motivation and emotional
intelligence together to have a positive correlation with the value contributed by
0.87% to the performance of special-ed teacher Dharma Wanita Persatuan
Bengkulu province.

Keywords: motivation, emotional intelligence, and performance, correlation,
special-ed teacher.
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الملخص

ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید العالقة بین الدافعیة والذكاء 
المعلمین على األداء. (دراسة حالة في محافظة العاطفي من 

دارما انیتا بنجكولو).
یستخدم ھذا البحث المنھج الكمي وصفي ومنھج المسح، وتقنیات 

التحلیل االرتباطي. كان مجتمع الدراسة جمیع المعلمین 
شخصا. العینات 29محافظة دارما انیتا بنجكولو بلغ مجموعھا 

صا باستخدام تقنیة إجمالي شخ29التي اخذت من السكان ھي 
أخذ العینات. ویتم جمع البیانات عن طریق إعطاء استبیانات 

إلى المشاركین، وبیانات وثائق المدرسة. وقد تم تحلیل 
البیانات باستخدام االرتباط البسیط واالنحدار.

) الدافع لھ عالقة طردیة مع 1وأظھرت نتائج التحلیل أن: (
داء دارما انیتا جورو مقاطعة ٪ أل0.72قیمة مساھمة بنسبة 

) الذكاء العاطفي لدیھم عالقة إیجابیة، مع قیمة 2بنجكولو (
٪ ألداء دارما انیتا جورو مقاطعة بنجكولو 0.71مساھمة بنسبة 

) الدافع والذكاء العاطفي معا لیكون لھا عالقة إیجابیة 3(
٪ ألداء محافظة دارما انیتا بنجكولو 0.87مع قیمة أسھم بنسبة 

أد.-لم خاصمع

كلمات البحث: الدافع، والذكاء العاطفي، واألداء، واالرتباط، 
مدرس خاص، أد.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia dan

memiliki nilai yang sangat mendasar dan strategis. Tidak boleh ada diantara

bangsa Indonesia yang tidak bersentuhan dengan dunia pendidikan. Semuanya

berhak bersentuhan dengan dunia pendidikan. Pendidikan itu untuk semua,

Education for All.

Sebagai umat Islam pendidikan merupakan wahana mencerdaskan dan

ikut mewujudkan cita-cita pembangunan. Menuntut ilmu merupakan kewajiban

yang mutlak dilakukan setiap umat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam

QS. Al-’Alaq ayat 1-5:

            
        

Artinya : Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang
paling Pemurah, Yang (mengajar) manusia dengan perantaraan kalam. Dia
mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya (QS.Al-Alaq:1-5)

Menuntut ilmu merupakan usaha bagi seseorang untuk menjadi orang

yang dihargai  oleh manusia yang lainnya bahkan oleh Allah SWT. Allah SWT

memberikan penghargaan yang sangat tinggi dan kedudukan tersendiri bagi

orang yang berilmu dan beriman kepada-Nya, sebagaimana firman Allah SWT,

dalam QS. Al-Mujaadilah, ayat 11:

1
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Artinya: dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat….(QS.Al-Mujaadilah:11)

Pendidikan juga jembatan masa depan, baik sebagai jembatan ide, nilai,

antar generasi dan peradaban, ibarat jarum jam, yang mana jarum detik harus

terus bergerak, bekerja untuk menggerakkan jarum menit yang nantinya

menggerakkan jarum jam, hari, bulan, dan tahun. Bangsa ini tidak boleh

berhenti bergerak menuju masa depan yang lebih baik, apalagi jaman yang

semakin modern terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini menuntut

adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas

sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan

pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia tersebut adalah pendidikan. Sebagai jembatan, pendidikan berperan

sebagai sistem rekayasa sosial terbaik, yang mentransformasikan seluruh

modalitas bangsa menuju cita-cita ideal, sebagaimana yang telah dirumuskan

oleh para pendiri bangsa.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi

sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan
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nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan  bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.1

Pendidikan merupakan senjata bagi manusia dalam menjalani

kehidupan bermasyarakatan, dengan pendidikan manusia dapat

mempertahankan hidup dan berkembang sesuai dengan harapan yang hendak

dicapai dalam hidupnya. Melalui pendidikan akan lahir sumber daya manusia

yang terdidik, lebih kreatif dan terbuka terhadap usaha pembaharuan, akan

lebih dinamis cara berpikir mengenai masa depan, dalam bersikap dan

bertingkahlaku, tumbuhnya kepercayaan pada diri sendiri dan mereka dapat

menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan sosial.

Pada dekade terakhir ini perkembangan pendidikan semakin pesat,

berbagai lembaga pendidikan tumbuh dan berkembang dengan cepatnya, baik

pendidikan formal, informal dan pendidikan non formal. Dengan demikian

kinerja pelaksanaan proses pendidikan nasional terutama melalui jalur

pendidikan sekolah hendaknya selalu ditingkatkan dengan praktik manajemen

yang tepat, pada semua lini mulai dari pemerintah, masyarakat, terutama pada

tingkat praktisi pendidikan di sekolah, yaitu guru yang dalam kesehariannya

bergelut dalam proses tersebut. Dalam dunia pendidikan, peran dan fungsi guru

1 Tim penyusun, Himpunan lengkap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,
(Jogjakarta:Saufa,2014).h.57
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merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian

terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal

maupun informal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas

pendidikan di tanah air, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan

dengan eksistensi guru itu sendiri. Sistem pendidikan di Indonesia telah

menempatkan fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru di

Indonesia tidak jarang mempunyai peran ganda bahkan multi fungsi. Mereka

dituntut tidak hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan

ilmu dan keterampilan, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak didik.

Bahkan sering kali para guru dianggap sebagai orang kedua, setelah orang tua

anak didik dalam proses pendidikan secara global.

Pada suatu organisasi sekolah, kinerja dan prestasi sekolah ditentukan

oleh bagaimana kerja para guru yang terlibat langsung dalam proses

pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain untuk mengevaluasi

tercapainya program suatu sekolah mesti melakukan evaluasi atau menilai

kinerja para guru. Hal ini berarti bahwa kinerja guru mempengaruhi efektifitas

sekolah sebagai suatu organisasi. Rendahnya kualitas mutu tenaga pendidik

dan kinerja guru pada Sekolah Menengah Umum (SMA), Sekolah Menengah

Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Dasar banyak

mendapatkan sorotan. Baik dari segi pelaksanaan tugas, tenaga pendidik yang

belum memadai, pengelolaan pembelajaran yang belum efektif dan efesien.

Kondisi demikian mempengaruhi motivasi, emosional, dan kinerja guru

sebagai tenaga pendidik.
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Menyadari akan hal ini pemerintah sangat serius menangani bidang

pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul

generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.2

Guru adalah seseorang yang diposisikan sebagai sosok terdepan dan

posisi sentral di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu,

maka guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, dan tentunya tidak

lain berkaitan dengan kinerja dan totalitas, dedikasi dan loyalitas

pengabdiannya. Sorotan tersebut lebih bermuara kepada ketidakmampuan guru

di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga bermuara kepada

menurunnya mutu pendidikan. Kalaupun sorotan itu lebih mengarah kepada

sisi-sisi kelemahan pada guru, hal itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada

guru, dan mungkin ada sistem yang berlaku, baik sengaja ataupun  tidak akan

berpengaruh terhadap permasalahan pendidikan.3

Dalam perkembangan dunia pendidikan masa sekarang, salah satu

kebijakan utamanya adalah meningkatkan profesionalisme guru, hal itu

merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk

mencapai tujuan pendidikan yang lebih berkualitas. Pendidikan merupakan

sebuah proses yang senantiasa diperbaiki agar dapat berhasil  menjadi lebih

baik. Untuk memperbaiki hasil pendidikan tentu perlu mengetahui kondisi riil

pendidikan saat ini.

2 Suryadi, Ace, dan H.A.R Tilaar. Analisis kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar. (bandung:
Remaja Rosdakarya, 1994), h.159

3 Ahmad Rijal, dkk. Dari Guru konvensional Menuju Guru Profesional. (Jakarta: Kompas
Gramedia, 2009), h. 67
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Pemerintah, melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal

40 ayat 2 mengamanatkan: “Pendidikan dan tenaga kependidikan

berkewajiban: menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,

menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; Mempunyai komitemen secara

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberikan teladan

dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan

kepercayaan yang diberikan kepadanya”.4

Era reformasi dan desentralisasi pendidikan menyebabkan orang bebas

melakukan kritik, titik lemah pendidikan akan menjadi bahan dan sasaran

empuk bagi para kritikus, adakalanya kritik yang diberikan dapat menjadi

masukan dalam memperbaiki kinerja guru. Akan tetapi tidak tertutup

kemungkinan pula akan dapat membuat merah telinga guru sebagai akibat dari

kritik yang diberikan, hal ini dapat memberikan dampak terhadap kinerja guru

yang bersangkutan.

Apapun kritik yang diberikan, apakah bernilai positif atau negatif

kiranya akan menjadi masukan yang sangat berarti bagi kinerja guru. Guru

yang baik tidak akan pernah putus asa, dan menjadi kritikan sebagai pemicu

baginya di dalam melakukan perbaikan dan pembenahan diri di masa yang

akan datang. Kritik terhadap kinerja guru perlu dilakukan, untuk mengetahui

apa saja yang menjadi indikator untuk menjadi seorang guru yang berkinerja

baik. Guru tidak akan mengetahui kinerja yang sudah dilakukannya selama ini

jika tidak dilakukan evaluasi kinerja, dengan demikian akan menjadi bahan

4 Tim penyusun, Himpunan lengkap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,
(Jogjakarta:Saufa,2014).h.36
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renungan bagi guru untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Indikator guru yang memiliki kinerja yang baik adalah guru yang memiliki

keprofesionalannya sebagai seorang guru, Semakin tinggi tingkat profesionalan

guru dalam proses pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas kinerja guru

tersebut.

Kualitas kinerja guru dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri guru itu

sendiri yaitu bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan yang diemban

seperti motivasi kerja dan sikap emosional guru yaitu kecerdasan emosional.

Sedangkan faktor dari luar yang diprediksi berpengaruh terhadap kinerja guru

yaitu gaya kepeminpinan Kepala Sekolah, budaya atau iklim organisasi sekolah

dan fasilitas kerja, karena kepala sekolah merupakan pemimpin guru di

sekolah. Menurut Hamzah5 motivasi adalah suatu keterampilan memadukan

kepentingan-kepentingan pegawai dan kepentingan organisasi sehingga

keinginan pegawai dipuaskan bersama dengan tercapainya sasaran organisasi.

Motivasi diberikan untuk menambah gairah individu agar mau bekerja lebih

giat dalam melakukan aktivitasnya. Motivasi dapat didukung dengan cara

pemenuhan kebutuhan guru yang bersangkutan.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, maka berbagai cara dan sistem yang telah

dilakukan pemerintah untuk mengembangkan cita-cita pembangunan terutama

di bidang pendidikan, termasuk diantaranya didirikan lembaga pendidikan

yang khusus untuk anak-anak yang mengalami gangguan atau cacat. Dalam

5 Hamzah,B. Teori Motivasi dan pengukurannya. (Jakarta: Bumi Aksara), h.88
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masalah pendidikan, tidaklah boleh membedakan antara anak yang normal

perkembangan jasmani dan rohaninya, dengan anak yang mengalami kecacatan

fisik maupun mental. Pendidikan dan pengajaran adalah hak bagi seluruh

masyarakat baik yang normal maupun yang cacat.

Sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional No 20

Tahun 2003, yang mengatur khusus tentang sistem pendidikan dan pengajaran

masyarakat yang abnormal yaitu dengan pendidikan khusus dan pendidikan

layanan khusus, sesuai pasal 32 yang menjelaskan ; pendidikan khusus

merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan

dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,

sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; ketentuan

mengenai pelaksanaan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksudkan

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.6 Pendidikan khusus dalam hal

ini biasa disebut dengan Pendidikan Luar Biasa (SLB). Oleh karena itu,

meskipun seorang anak itu memiliki kelainan fisik, maka anak itu berhak

mendapatkan pendidikan.

Kenyataan di lapangan, bahwa ada guru yang sudah bekinerja

maksimal di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik,

pengajar dan pelatih. Akan tetapi barangkali masih ada sebagian guru yang

belum menunjukan kinerja baik, tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja

guru secara makro. Dalam pelaksanaan tugas mendidik, guru memiliki sifat

dan perilaku yang berbeda, ada yang bersemangat, ceria, dan penuh tanggung

6 Tim Penyusun, Himpunan lengkap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,
(Jogjakarta:Saufa,2014).h.29
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jawab, ada juga guru yang dalam melakukan pekerjaan dengan malas-malasan,

penuh beban berat, sehingga terlihat pada emosi wajahnya yang berkerut

tertekuk, ada juga guru bekerja tanpa rasa tanggung jawab, selain itu juga ada

guru datang tepat waktu dan ada yang tidak tepat pada waktunya, terdapat juga

guru yang menguasai materi ajar dan menguasai kelas dengan baik, tapi ada

juga guru yang sebaliknya guru tidak siap materi ajar sehingga kelas menjadi

bising dan ribut karena guru tidak mampu menguasai kelas yang di ajarnya.

Kondisi guru seperti itulah yang menjadi permasalahan disetiap lembaga

formal. Dengan adanya guru yang mempunyai kinerja rendah, sekolah akan

sulit untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Hasil pengamatan awal di lokasi penelitian terlihat bahwa masih adanya

guru yang belum melaksanakan proses belajar sesuai standar yang ditetapkan

dan masih adanya guru yang terlambat dalam membuat laporan proses belajar

mengajar yang telah dilakukan. Selain itu masih ada dijumpai guru yang datang

terlambat, kurang disiplin, pulang sebelum jam kerja, sehingga berpengaruh

terhadap kinerja guru. Berdasarkan data dari buku kehadiran dan piket harian

SLB Dharma Wanita Provinsi Bengkulu pada bulan Juli-Desember 2014

jumlah guru yang tidak hadir tanpa keterangan sebnyak 1,8 %, keterangan ijin

sebanyak 3,7 %, dan sakit 5,8 %.

Untuk itu motivasi juga sangat diperlukan untuk menstimulasikan

kinerja guru agar mereka lebih dapat mengoptimalkan kemampuan dan

keterampilan mereka dalam bekerja, baik itu motivasi yang bersifat eksternal

yaitu perhatian dari pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun teman sejawat,
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maupun motivasi yang bersifat internal, yakni motivasi dari dalam diri guru

tersebut dalam melaksanakan kerja seorang guru.

Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan dengan uraian di atas

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk

tesis dengan judul “Korelasi Antara Motivasi dan Kecerdasan Emosional

Guru Terhadap Kinerja (Studi Kasus di SLB Dharma Wanita Persatuan

Provinsi Bengkulu)“.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, terdapat

beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih ada guru SLB yang tidak berlatar belakang pendidikan khusus.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pada organisasi sekolah, baik yang pokok

maupun penunjang sehingga proses KBM belum berjalan dengan maksimal.

3. Motivasi guru dalam melaksanakan tugas yang sangat bervariasi, ada yang

bersemangat dan ada yang kurang.

4. Kecerdasan emosional guru dalam melaksanakan tugas yang sangat

bervariasi, ada yang baik dan ada yang kurang.

5. Masih kurang maksimalnya kinerja guru.

6. Masih kurangnya tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.

7. Kinerja guru dalam melaksanakan tugas belum maksimal.

8. Kurangnya motivasi guru dalam berkompetisi ke arah yang lebih baik

untuk meningkatkan keprofesionalan dalam bekerja.
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C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah sebagaimana di atas, ternyata cukup banyak

masalah yang berkorelasi dengan kinerja guru. Menyadari keterbatasan yang

dimiliki peneliti, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Korelasi antara motivasi terhadap kinerja guru SLB Dharma Wanita

Persatuan Provinsi Bengkulu.

2. Korelasi antara kecerdasan emosional terhadap kinerja guru SLB Dharma

Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu.

3. Korelasi antara motivasi dan kecerdasan emosional terhadap kinerja guru

SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka masalah

pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat korelasi antara motivasi terhadap kinerja guru SLB

Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu?

2. Apakah terdapat korelasi antara kecerdasan emosional terhadap kinerja guru

SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu?

3. Apakah terdapat korelasi antara motivasi dan kecerdasan emosional

terhadap kinerja guru SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu?
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E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji:

1. Terdapat korelasi antara motivasi terhadap kinerja guru SLB Dharma

Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu.

2. Terdapat korelasi antara kecerdasan emosional terhadap kinerja guru SLB

Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu.

3. Terdapat korelasi antara motivasi dan kecerdasan emosional terhadap

kinerja guru SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan

teori ilmu Manajemen Pendidikan, khususnya Manajemen Sumber

Daya Manusia yang berkaitan dengan konsep motivasi dan kecerdasan

emosional terhadap kinerja guru Sekolah Luar Biasa.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menggali

berbagai unsur yang mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya. Apabila dalam penelitian ini kinerja guru secara

empirik dipengaruhi oleh motivasi dan kecerdasan emosional, maka

upaya peningkatan kinerja guru dapat dilakukan dengan memperbaiki

kedua variabel tersebut.
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2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama

kepada :

a. Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu dan instansi yang

terkait baik secara struktural maupun fungsional, diharapkan dapat

digunakan sebagai masukan dalam mengelola lembaga pendidikan.

b. Guru SLB Dharma wanita Persatuan Provinsi Bengkulu, untuk

memahami korelasi antara motivasi dan kecerdasan emosional terhadap

kinerja guru sebagai tenaga pengajar.

c. Kepala SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu, diharapkan

dapat digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja guru,

sehingga guru dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sukses.

4. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Sekolah Luar Biasa banyak dilakukan oleh peneliti

terdahulu, di antaranya : Pertama, Penelitian dengan judul “Peranan Guru

Dalam Mengembangkan kepribadian Anak Yang Berkebutuhan Khusus Di SLB

Negeri Dharma Wanita Kota Bengkulu (Studi Terhadap Anak Tunagrahita

SMPLBN Dharma Wanita Kota Bengkulu)” oleh Usman Haryono7, dengan

menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam mengembangkan kepribadian

anak yang berkebutuhan khusus. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwasanya

7 Usman Haryono. Peranan Guru Dalam mengembangkan Kepribadian anak Yang
Berkebutuhan Khusus Di SLB Negeri Kota Bengkulu (Studi Terhadap Anak Tunagrahita SMPLB
Kota Bengkulu). (Bengkulu:STAIN,2012), h.81
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peranan guru SMPLB dalam mengembangkan kepribadian anak berkebutuhan

khusus meliputi : (1). Guru sebagai educator, (2). Guru sebagai manager, (3).

Guru sebagai administrator, (4). Guru sebagai supervisor, (5). Guru sebagai

leader, (6). Guru sebagai Inovator, (7). Guru sebagai motivator, (8). Guru

sebagai Dinamisator, (9). Guru ebagai evaluator, (10). Guru sebagai fasilitator.8

Kedua Penelitian yang dilakukan Vera9 dengan judul “Strategi

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Mental Siswa Di

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kaur Kecamatan Kaur Utara Kabupaten

Kaur”.  Adapun fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana

penerapan strategi yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam

membina mental siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri Kaur.10

Ketiga, Penelitian dengan judul “ Penerapan Pendekatan Psikologis

Pembelajaran Guru Agama Islam Bagi Siswa Tuna Daksa Di SDLB Dharma

Wanita Kota Bengkulu” oleh Eza11 Fokus penelitian ini adalah untuk

mengetahui pendekatan psikologis guru PAI dalam proses pembelajaran di

SDLB. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitiannya bahwa penerapan pendekatan pembelajaran guru agama Islam

bagi siswa Tuna Daksa di SDLB Dharma Wanita  Kota Bengkulu, yaitu guru

8 Usmaa Haryono. Peranan Guru Dalam mengembangkan Kepribadian anak Yang
Berkebutuhan Khusus Di SLB Negeri Kota Bengkulu (Studi Terhadap Anak Tunagrahita SMPLB
Kota Bengkulu). (Bengkulu:STAIN,2012), h.81

9 Vera Vebriani. Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam membina Mental
Siswa Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kaur Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
(Bengkulu : IAIN,2013)

10 Vera Vebriani. Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam membina Mental
Siswa Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kaur Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
(Bengkulu : IAIN,2013), h.6

11 Eza Resma. Penerapan Pendekatan Psikologis Pembelajaran guru Agama Islam Bagi Siswa
Tuna Daksa Di SDLB Dharma wanita Kota Bengkulu. (Bengkulu : IAIN, 2013).
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umumnya menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan dan

jenis cacat siswa yang ada di SDLB. Adapun pendekatan yang digunakan guru

PAI di SDLB Dharma Wanita Kota Bengkulu bagi siswa Tuna Daksa yaitu

pendekatan psikologis, pendekatan sosiokultural, pendekatan keimanan,

pendekatan sejarah, pendekatan filosofis dan pendekatan rasional/fungsional.

Sedangkan yang paling dominan digunakan oleh guru agama islam di SDLB

Dharma Wanita Kota Bengkulu adalah pendekatan psikologis dan pendekatan

keimanan.12

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Enti13 dengan judul : “Studi

Tentang Peranan Guru Dalam Pendidikan Anak Pada SDLB Dharma Wanita

Bengkulu”. Adapun tujuan penelitiannya adalah memperoleh data tentang

peran guru dalam pendidikan pengetahuan anak, peran guru dalam tingkah laku

anak, dan peran guru dalam keterampilan anak pada SDLB Dharma Wanita

Bengkulu. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan

dokumentasi. Hasil penelitiannya: (1). Peran guru dalam memberikan

pendidikan pengetahuan anak adalah guru sebagai informator, motivator,

direktor, dan sebagainya dan pendidikan pengetahuan anak diberikan sesuai

dengan kurikulum dan GBPP dan pengetahuan yang diberikan sesuai dengan

klasifikasi cacat yang disandang anak. Cara pengetahuan yang diberikan

dengan mengguanakn metode ceramah, Tanya jawab, diskusi, demonstrasi

sosiodrama, karyawisata, pemberianntugas dan lain sebagainya. (2). Peran guru

12 Eza Resma. Penerapan Pendekatan Psikologis Pembelajaran guru Agama Islam Bagi Siswa
Tuna Daksa Di SDLB Dharma wanita Kota Bengkulu. (Bengkulu : IAIN, 2013). h.61

13 Enti Sumarni. Studi Tentang peranan Guru dalam pendiikan Anak pada SDLB Dharma
wanita Bengkulu. (Bengkulu : STAIN,2004). h.59
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dalam pembinaan pola tingkah laku anak adalah guru sebagai informator,

motivator, direktor, mediator, evaluator, dan sebagainnya serta pendidikan

dalam pembinanaan pola tingkah lakuanak diberikan melalui cara bermain,

bersosialisasi, berfikir dan hidup mandiri sesuai dengan kemampuan dan

tingkat cacat yang disandang anak. Pendidikan pembinaan pola tingkah laku ini

diberikan dengan cara individual dimana guru ikutlangsung terlibat di

dalamnya. (3). Peran guru dalam pendidikan keterampilan anak guru adalah

sebagai informatory, motivator, direktor, mediator, inisiator, fasilitator, dan

sebagainya serta pendidikan keterampilan bagi anak SDLB Dharma Wanita

diberikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan anak dengan cara

penjelasan terlebih dahulu tentang kegunaan dari alat dan keterampilan yang

akan dibuat dan siswa dibimbing secara individual.14

Kelima penelitian tesis dengan judul “Hubungan Motivasi Berprestasi

dan Kebiasaan Belajar dengan Efektifitas Kinerja Guru Madrasa Aliyah

Negeri I Model Bengkulu”. Adapun fokus penelitiannya adalah ingin

mengetahui korelasi Motivasi Berprestasi dan Kebiasaan Belajar dengan

Efektifitas Kinerja Guru Madrasa Aliyah Negeri I Model Bengkulu. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan

korelasi sederhana dan regresi.15

14 Enti Sumarni. Studi Tentang peranan Guru dalam pendiikan Anak pada SDLB Dharma
wanita Bengkulu. (Bengkulu : STAIN,2004). h.59

15 Darnawilis, Hubungan Motivasi berprestasi dan Kebiasaan Belajar dengan efektivitas
Kinerja GuruMAN 1 Model Bengkulu , (Bengkulu; IAIN,2011). h. 115.
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Keenam penelitian tesis dengan judul “Korelasi Sertifikasi Guru Dan

Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Aqidah Akhlak Siswa Kelas

XI Madrasah Aliyah Al-Quraniyah Manna Bengkulu Selatan”.  Adapun fokus

penelitiannya adalah ingin mengetahui korelasi sertifikasi guru dan motivasi

belajar siswa terhadap prestasi belajar aqidah akhlak siswa kelas XI Madrasah

Aliyah Al-Quraniyah Manna Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan korelasi sederhana

dan regresi.16

Ketujuh penelitian tesis dengan judul “Korelasi Media Pembelajaran

VCD Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada mata

Pelajaran Fiqih Di MTsN 2 Kota Bengkulu”.  Adapun fokus penelitian ini

adalah ingin mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran VCD dan

motivai belajar terhadap prestasi belajar siswa di MTsN 2 Kota Bengkulu.17

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak

pada judul, lokasi, dan metodologi yang dipakai. Penelitian ini fokus pada

menganalisis korelasi motivasi dan kecerdasan emosional dengan kinerja guru

Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita Provinsi Bengkulu, dengan memakai

metode pendekatan diskriptif kuantitatif. Menurut pengamatan peneliti,

penelitian serupa belum pernah ada, terutama judul dan lokasi penelitian.

16 Marjoko Susilo. Korelasi Sertifikasi Guru Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi
Belajar   Aqidah Akhlak Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Al-Quraniyah Manna Bengkulu Selatan.
(bengkulu : STAIN,2012)

17 Nurus Amzana. Korelasi Media Pembelajaran VCD Dan Motivasi Belajar Terhadap
Prestasi Belajar Siswa Pada mata Pelajaran Fiqih Di MTsN 2 Kota Bengkulu. (Bengkulu :
IAIN,2014)
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5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika pembahasan

sebagai berikut:

BAB I (pertama), merupakan langkah pendahuluan dan pengantar dalam

membahas permasalahan dalam tesis ini. Dalam bab ini, peneliti akan

memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan dan

sistematika penulisan.

BAB II (kedua), Merupakan landasan teotitis menggambarkan tentang

deskripsi teoritis (motivasi, kecerdasan emosionl, dan kinerja), korelasi

motivasi dengan kinerja, korelasi kecerdasan emosional dengan kinerja, dan

korelasi motivasi dan kecerdasan emosional dengan kinerja dan hipotesis

penelitian.

BAB III (ketiga), menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu jenis penelitian,

devinisi operasional, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan

teknik analisis data.

BAB IV (keempat), tentang hasil penelitian merupakan inti menjelaskan hasil

dari tesis yaitu gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan

pembahasan.

BAB V (kelima). Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Motivasi

Para ahli psikologi, berpendapat bahwa dalam diri setiap manusia ada

sesuatu yang menentukan prilaku, yang bekerja dengan cara tertentu untuk

mempengaruhi perilaku. Penentu perilaku tersebut ada yang menyebutkan

dengan istilah kebutuhan atau “need” ada pula yang menyebutkan dengan

istilah motif atau “motive”. Kata lain yang lebih popular dari kedua istilah

tersebut adalah motivasi (motivation). Atkinson dkk, mengatakan istilah

motivasi membicarakan faktor-faktor yang memberi energi dan arah perilaku

manusia.1

Teori-teori motivasi ada yang di dasarkan pada asas kebutuhan (need),

keinginan (desires), dan ada juga yang berdasarkan harapan (expection).

Motivasi yang didasarkan kebutuhan menyebabkan seseorang berusaha untuk

dapat mewujudkan kebutuhannya. motivasi kebutuhan di dasarkan atas adanya

dorongan dari dalam diri seseorang disebabkan karena adanya suatu kebutuhan

sebagai dasar untuk melaksanakan. Tesis ini akan mengemukakan tiga pakar

mengenai teori motivasi kebutuhan, masing-masing; Maslow, Alderfer, dan

McClelland.

Teori motivasi dikemukakan Alderfer yaitu; (1) kebutuhan eksistensi,

yang terikat dengan bentuk material dan physiological faktor yang sangat

1 Rita L. Atkinson et al. Pengantar Psikologi,Terjemahan Nurjanah Taufik
(Jakarta:Erlangga,1993),h.14

19
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diperlukan, (2) Kebutuhan adanya keterkaitan dan kerja sama dengan

kebutuhan social seseorang dan (3) kebutuhan pertumbuhan.

Teori kebutuhan kedua dikemukakan Maslow, yaitu manusia harus biasa

memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini mengindikasikan adanya

potensi dalam diri individu yang harus dipenuhi. Inilah yang mendorong

perilaku manusia. Sejumlah kebutuhan yang diidentifikasi oleh Maslow

disusun menurut hierarki, yaitu: (1) Kebutuhan fisiologis, antara lain rasa lapar,

haus, perlindungan (pakaian dan perumahan) dan kebutuhan jasmani lainnya,

(2) Kebutuhan keamanan, antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap

kerugian fisik dan emosional, (3) Kebutuhan sosial, antara lain mencakup kasih

sayang, rasa dimiliki, diterima baik dan persahabatan, (4) Kebutuhan

penghargaan, antara lain mencakup faktor rasa hormat internet seperti harga

diri dan peserta kerja serta faktor eksternal seperti misalnya status, pengakuan,

prestasi kepercayaan diri dan perhatian, (5) kebutuhan aktualisasi diri, antara

lain dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu, mencakup pengembangan

diri.2 Kemudian Porter, memodifikasi teori tingkatan kebutuhan Maslow,

menjadi kebutuhan otonomi, kebutuhan akan penghargaan, serta kebutuhan

aktualisasi diri.3

Teori motivasi kebutuhan ketiga dikemukakan McClelland, bahwa ada

dua komponen utama yang dapat mendorong motivasi seseorang untuk bekerja

dalam berbagai bidang kegiatannya dengan membagi kebutuhan tersebut dalam

2 Seri manajemen, Motivasi Dan Kepribadian ;Teori Motivasi Dengan Anvaman Hirarki
Kebutuhan Manusia, Terjemahan (Jakarta;Pustaka Binaman Presindo,1994), h. 39-51

3 Ibid, h. 100
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3 kategori besar yaitu; (1) kebutuhan berprestasi, (2) kebutuhan berafiliasi, dan

(3) kebutuhan berkuasa. 4

Dari teori-teori kebutuhan yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa

motivasi seseorang terkait erat dengan kebutuhannya, Alderfer mengurutkan

motivasi manusia berdasarkan tingkatan yang aktif, Maslow mengurutkan

berdasarkan suatu urutan tingkat kemampuan, McClelland membagi motivai

dengan tiga kategori dan diurut berdasarkan suatu tingkatan kemampuan. Jika

dicermati secara mendalam dan membandingkan ketiga konsep tersebut terlihat

hubungan antara satu teori dengan teori lainnya. Meskipun adanya kebutuhan

spiritual (agama) sebagai kebutuhan azasi manusia sejak lahir.

Pada intinya motivasi dapat dikelompokan ke dalam dua jenis motivasi,

yaitu: motivasi intrinsik dan motivai ekstrinsik.5

1. Motivasi Intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu

sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan

sendiri.

2. Motivasi Ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh

dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan

dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian seseorang mau

melakukan sesuatu.

Teori motivasi kerja ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai

cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan

tergantung pada kekuatan dorongan yaitu: (a). Kekuatan motif dan kekuatan

4 Hamzah. Teori Motivasi….. h.49-50
5 Robert Kreitner,dkk. Organizational Behavior.(Singapore:Mc.Graw Hill,Fifth

Edition,2000),h.264
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dasar yang terlibat; (b). Harapan dan keberhasilannya; dan (c). Nilai insentif

yang terletak pada tujuan.

Kebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah kerja dikelompokkan

menjadi tiga yaitu:

a) Kebutuhan akan prestasi, karyawan akan antusias untuk berprestasi tinggi,

asalkan kemungkinan untuk hal itu diberi kesempatan, seseorang menyadari

bahwa dengan hanya mencapai prestasi kerja yang tinggi akan dapat

memperoleh pendapatan yang besar, dengan pendapatan yang besar ia dapat

memenuhi kebutuhan– kebutuhannya.

b) Kebutuhan akan afiliasi seseorang karena kebutuhan afiliasi akan

memotivasi dan mengembangkan diri serta memanfaatkan semua energinya.

c) Kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan ini merupakan daya penggerak yang

memotivasi semangat kerja seorang karyawan. Ego manusia yang ingin

berkuasa lebih dari manusia lainnya akan menimbulkan persaingan,

persaingan ini oleh manajer ditumbuhkan secara sehat dalam memotivasi

bawahannya supaya termotivasi untuk bekerja giat.

Berdasarkan teori di atas, maka pada penelitian ini yang sesuai adalah

bahwa cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan memenuhi

kebutuhan tingkat tingginya. bahwa dengan memberikan seseorang kenaikan

gaji atau kondisi kerja yang baik tidak dapat memotivasinya karena kebutuhan

tingkat rendah dapat dipenuhi secara cepat. Implikasi teori ini ialah bahwa

seorang pekerja mempunyai persepsi berkarya tidak hanya sekedar mencari

nafkah, akan tetapi sebagai wahana untuk memuaskan berbagai kepentingan
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dan kebutuhannya, bagaimanapun kebutuhan itu dikategorisasikan. Indikator

dalam penelitian ini meliputi: (1). Kebutuhan akan Prestasi; (2). Kebutuhan

akan pengakuan; (3). Pekerjaan itu sendiri; (4). Tanggung jawab; dan (5).

Kebutuhan untuk berkembang/kemajuan.

Motivasi kerja merupakan suatu dorongan untuk melakukan suatu

pekerjaan. Motivasi kerja erat hubungannya dengan kinerja atau performansi

seseorang. Pada dasarnya motivasi kerja seseorang itu berbeda-beda. Ada

motivasi kerjanya tinggi dan ada motivasi kerjanya rendah, bila motivasi

kerjanya tinggi maka akan berpengaruh pada kinerja yang tinggi dan

sebaliknya jika motivasinya rendah maka akan menyebabkan kinerja yang

dimiliki seseorang tersebut rendah. Jika guru mempunyai motivasi kerja tinggi

maka ia akan bekerja dengan keras, tekun, senang hati, dan dengan dedikasi

tinggi sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan

nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan

untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Motivasi

merupakan sebuah konsep yang sangat sulit diselidiki secara langsung, karena

motivasi merupakan konstruksi hipotesis. Motif hanya dapat disimpulkan

berdasarkan tingkah laku, tetapi motivasi dan pelaksanaan juga tidak sinonim.

Pelaksanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keahlian, kecakapan dan

kondisi-kondisi yang berlaku.
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Motivasi sebagai daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota

organisasi mau dan rela untuk menyerahkan kemampuan dalam bentuk

keahlian atau ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan

berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan

kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi

yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari berbagai konsep teori motivasi, yang telah diuraikan, penulis

menyimpulkan bahwa motivasi adalah keseluruhan daya penggerak baik dari

dalam diri maupun dari luar dengan menciptakan serangkaian usaha untuk

menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang dapat mendorong orang tersebut

untuk senantiasa berusaha, berbuat atau meraih ke yang lebih baik dari apa

yang pernah dicapainya dan dapat mempertahankannya, dalam Al-Qur’an

dinyatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib manusia kecuali manusia itu

sendiri yang merubahnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ar-

Ra’d/13:11 berikut :

              
                    
     

Yang artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan merobah keadaan sesuatu

kaum sehingga mereka merobah keadaan”
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Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan motivasi guru ialah motivasi

intrinsik yang meliputi keinginan, usaha dan penghargaan yang timbul dari

diri sendiri.

B. Kecerdasan Emosional

Kenyataan yang terjadi cukup banyak orang yang memiliki IQ di atas rata-

rata, tetapi banyak diantara mereka yang tidak berhasil dalam kehidupan

pribadi maupun dalam pekerjaan. Justru orang yang memiliki IQ biasa-biasa

saja yang kemudian menjadi orang sukses dalam pekerjaan dan kariernya.

Yang memiliki IQ biasa saja, tergolong lebih lues dalam bergaul, penolong

sesama, setia kawan, bertanggung jawab dan ramah tamah. Namun yang ber-

IQ tinggi, cenderung kurang pandai bergaul, tidak berperasaan dan egois.

Inilah yang disebut kecerdasan emosional atau EQ. Dengan kata lain, EQ

adalah serangkaian kecakapan untuk melapangkan jalan di dunia yang penuh

liku-liku permasalahan sosial.6

Kompetensi kecerdasan emosional merupakan wahana prima dalam

bekerja seseorang. Orang yang sukses dalam bekerja berkorelasi erat dengan

kompetensi kecerdasan emosional yang dimiliki oleh orang tersbut.

McClelland mengatakan bahwa jika sebuah organisasi ingin mempekerjakan

atau mengangkat orang terbaik untuk suatu pekerjaan tertentu, maka mereka

harus mempelajari para pegawai yang sudah memiliki kinerja bagus dalam

pekerjaan tersebut secara sistematik membandingkannya dengan orang-orang

6 Ary Ginanjar Agustian,. Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power
(Jakarta:Arga,2001),h.61
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yang berkinerja rata-rata. Dari pada mengetes IQ, keterampilan teknis, atau

hanya melihat CV calon pekerja tersebut.7

Perhitungan perbandiangan keterampilan teknis dan kemampuan kognitif

dengan kecerdasan emosional dalam unsur-unsur yang membedakan pekerja

yang menonjol, ternyata mengungkapkan bahwa kompetensi-kompetensi yang

berbasis kecerdasan emosi memainkan peran yang semakin penting di tingkat

organisasi yang lebih tinggi, sedangkan perbedaan di dalam keterampilan

teknis tidak terhitung penting. Dengan kata lain, semakin tinggi jenjang orang

yang dianggap memiliki kinerja yang menonjol, semakin banyak kompetensi

kecerdasan emosional yang muncul sebagai penyebab dari kinerja mereka.

Terdapat 85 persen perbedaan di dalam profil pekerja yang berkaitan dengan

faktor-faktor kecerdasan emosional dari pada kemampuan kognitif murni

seperti keterampilan teknis. Terlihat jelas bahwa kecerdasan emosi

menyumbang 80 sampai 90 persen pada kompetensi-kompetensi yang

membedakan pekerja menonjol dengan yang biasa saja.8

Menurut Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee, dalam buku

mereka yang berjudul “Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi”,

terdapat empat domain kecerdasan emosional dengan penjelasan kompetensi-

kompetensi yang terkait dengan kecerdasan emosi, diantaranya:9

7 Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee. Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan
Emosi (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007),h.40

8 Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee. Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan
Emosi (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007),h.300-301

9 Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee. Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan
Emosi (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h.44-61
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Kompetensi pribadi: kemampuan-kemampuan ini mementukan bagaimana kita

mengelola diri kita sendiri:

1. kesadaran diri;
a. Kesadaran diri emosi: membaca emosi diri sendiri dan mengenali

dampaknya; menggunakan “insting” untuk menuntun keputusan,
b.Penilaian diri yang akurat: mengetahui kekuaatan dan keterbatasan

diri sendiri,
c. Kepercayaan diri: kepekaan yang sehat mengenai harga diri dan

kemampuan diri.
2. Pengelolaan Diri;

a. Kendali-diri emosi: mengendalikan emosi dan dorongan yang
meledak-ledak,

b.Transparansi: menunjukan kejujuran dan integritas; kelayakan
untuk dipercaya,

c. Kemampuan menyesuaikan diri: kelenturan di dalam beradaptasi
dengan perubahan situasi atau mengatasi hambatan,

d.Pencapaian: Dorongan untuk memperbaiki kinerja untuk memenuhi
standar-standar prestasi yang ditentukan oleh diri sendiri,

e. Inisiatif: kesiapan untuk bertindak dan menggunakan kesempatan,
f. Optimisme: melihat sisi positif suatu peristiwa.

3. kesadaran sosial;
a. Empati: merasakan emosi orang lain, memahami sudut pandang

mereka, dan berminat aktif pada kekhawatiran mereka,
b.Kesadaran organisasional: membaca apa yang sedang terjadi,

keputussan jaringan kerja, dan politik di tingkat organisasi,
c. Pelayanan: mengenali dan memenuhi kebutuhan pengikut, klien

atau pelanggan.
4. pengelolaan relasi;

a. Kepemimpinan yang menginspirasi: Membimbing dan memotivasi
dengan visi yang semangat,

b. Pengaruh: menguasai berbagai taktik membujuk,
c. Mengembangkan orang lain: Menunjang kemampuan orang lain

melalui umpan balik dan bimbingan,
d.Katalis perubahan: memprakarsai, mengelola, dan memimpin di

arah yang baru,
e. Pengelola konflik: Menyelesaikan pertengkaran,
f. Membangun ikatan: menumbuhkan dan memelihara jaringan relasi,
g. Kerja kelompok dan kolaborasi: Kerjasama dan pembanguanan

kelompok.

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa kecerdasan

emosional menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan
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diri sendiri dan orang lain dan untuk menanggapinya dengan tepat,

menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan

sehari-hari. Empat unsur penting kecerdasan emosional terdiri dari :10

a. Kesadaran Diri. Pendek kata kesadaran diri berarti memiliki
pengertian yang mendalam akan emosi diri, juga kekuatan dan
keterbatasan diri, serta nilai-nilai dan motif-motif diri.

b. Pengelolaan Diri. Dari kesadaran diri, memahami emosi diri dan
mengetahui dengan pasti apa tujuan diri, mengalirlah pengelolaan
diri, yaitu dorongan terfokus yang dibutuhkan setiap pemimpin untuk
mencapai tujuannya.

c. Kesadaran Sosial. Sesudah kesadaran diri dan pengelolaan diri emosi,
seseorang yang resonan mmbutuhkan kesadaran sosial, atau dengan
kata lain, empati.

d. Pengelolaan Relasi. Kesadaran diri, pengelolaan diri dan empati,
semuanya menyatu di dalam kemampuan kecerdasan emosional yang
terakhir, yaitu pengelolaan relasi.

Apabila suatu masalah menyangkut pengambilan keputusan dan

tindakan, aspek perasaan sama pentingnya dan sering kali lebih penting

daripada nalar. Emosi itu memperkaya; model pemikiran yang tidak

menghiraukan emosi merupakan model yang miskin. Nilai-nilai yang lebih

tinggi dalam perasaan manusia, seperti kepercayaan, harapan, pengabdian,

cinta, seluruhnya lenyap dalam pandangan kognitif yang dingin, Kita sudah

terlalu lama menekankan pentingnya IQ dalam kehidupan manusia.

Bagaimanapun, kecerdasan tidaklah berarti apa-apa bila emosi yang berkuasa.

Kecerdasan emosional menambahkan jauh lebih banyak sifat-sifat yang

membuat kita menjadi lebih manusiawi.

10 Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee. Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan
Emosi (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007),h.45-61
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D. Kinerja Guru

Dalam Islam bekerja untuk mencari nafkah merupakan bagian dari

ibadah. Motivasi kerja dalam islam bukanlah untuk mengejar hidup hedonis,

bukan juga untuk status, apa lagi untuk kekayaan dengan segala cara. Tapi

untuk beribadah. Bekerja untuk mencari nafkah adalah hal yang istimewa

dalam pandangan islam. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang

berkarya dan terampil (profesional atau ahli), sebagaimana firman Allah SWT:

ُل َعَلى َم لٌّ يـَْع اِكَلِتهِ ُقْل ُك َش

Artinya : “ Katakanlah (wahai Muhammad) Hendaklah setiap  orang berkerja
sesuai dangan profesi (keahlian ) msing-masing ( QS. Al-Isra 84)

Hadis Nabi SAW:

ِئَل: َأيُّ -صلى اهللا عليه وسلم -َأنَّ اَلنَِّبيَّ - رضي اهللا عنه -َعنْ رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع  ? ُس سْبِ َأْطَيبُ اَْلَك

 : ِه, - قَالَ لِ بَِيِد ُل اَلرَُّج وٍر َعَم ُر بـْ لُّ بـَْيٍع َم اِكم-وَُك ُه اَْلَح َصحََّح اُه اَْلبـَزَّاُر، َو 11) َرَو

Artinya: “ Dari Rifaah RA berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya
tentang apakah usaha yang baik? Maka Nabi menjawab: Usaha(kerja)
seseorang dengan tangannya sendiri , dan setiap jual beli yang bersih (HR.
Al-Bazzar, dan al-Hakim))

Mencari rezeki yang halal dalam agama islam hukumnya wajib. Ini

menandakan bagaimana penting mencari rezeki yang halal. Dengan demikian,

motivasi kerja dalam islam, bukan hanya memenuhi nafkah semata tetapi

sebagai kewajiban beribadah kepadan Allah setelah ibadah fardlu lainnya.

Sebagaimana firman Allah:

11Ibnu Hajar al-Asyqalani, Bulugh al-Maram Min Adillatill Ahkam, ( Bairut : Daar al-
Fikr, tth), h. 43
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ا َلَعلَّكُ  ِثيًر وا اللََّه َك ُر اذُْك لِ اللَِّه َو ْن َفْض ُغوا ِم ابـْتـَ َْرضِ َو ْ وا ِفي األ ُر ُة فَانـَْتشِ َيتِ الصَّالَ َذا ُقِض ونَ فَِإ ِلُح ْم تـُْف

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya
kamu beruntung (QS: al-Jumuah : 10)

Perlu diperhatikan dalam ayat di atas, ada kata telah. Artinya hukumnya

wajib setelah ibadah yang lain fardhu. Jangan sampai karena merasa sudah

bekerja, tidak perlu ibadah-ibadah lainnya. Meski kita bekerja, kita wajib

melakukan ibadah fardhu seperti shalat, puasa, ibadah haji, zakat, jihad, dan

dakwah. Jangan sampai kita terlena dengan bekerja tetapi lupa dengan

kewajiban lainnya.

Jadi, tidak ada kata malas atau tidak serius bagi seorang muslim dalam

bekerja. Motivasi kerja dalam islam bukan semata mencari uang semata, tetapi

serupa dengan seorang mujahid, diampuni dosanya oleh Allah SWT, dan tentu

saja ini adalah sebuah kewajiban seorang hamba kepada Allah SWT.

Adapun definisi “guru” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,

taggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak,

atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.12

Dengan demikian yang dimaksud dengan kinerja guru adalah kemampuan atau

daya kerja guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru.

Dengan kata lain, untuk mengetahui kinerja guru berarti melihat bagaimana

12 Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala sekolah (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2002), h.
292
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kemampuan atau daya kerja guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagai guru.

Usman menyatakan bahwa tugas dan fungsi guru dalam bidang

keguruan bukan hanya melaksanakan profesi mengajar. Guru memiliki banyak

tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk

pengabian. Secara umum tugas guru dibagi kedalam tiga kelompok yaitu: tugas

dalam bentuk profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang

kemayarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup.

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-

keterampilan siswa.13

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan disekolah harus dapat

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia, harus mampu menarik simpati

sehingga ia menjadi idola para siswa-siswinya. Pelajaran yang diberikan

hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswa-siswinya dalam belajar. Bila

seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan

pertama adalah ia tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu

kepada siswa-siswinya. Para siswa-siswi akan enggan menghadapi guru yang

tidak menarik.

Kesungguhan dan kemampuan guru dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sebagai seorang guru merupakan wujud kinerja yang diharapkan

13 Uzer Usman. Menjadi Guru Profesional. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,1995), h.7
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dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja maksimal seorang guru akan

dilihat dari bagaimana upaya guru secara maksimal dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya sebagai guru baik berdasarkan tugas profesi yaitu mendidik,

mengajar dan melatih, maupun tututan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan

dan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut mau tidak mau seorang guru

harus memiliki kemampuan dasar keguruan yang memadai yang dikenal

dengan kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang

memiliki kinerja tinggi, diantaranya:  (1) kemampuan menumbuhkan minat

belajar, (2) kemampuan meningkatkan sikap positif murid, (3) kemampuan

mendiagnosis kesulitan belajar siswa, (4) kemampuan membuat situasi belajar

menyenangkan, (5) kemampuan mengembangkan tes yang valid untuk menilai

keberhasilan murid.14 Sedangkan tiga gugs kompetensi guru menurut Ali

Imron: (1) kemampuan mempersiapkan pengajaran, (2) kemampuan

melaksanakan pengajaran dan hubungan pribadi dengan siswa, (3) kemampuan

mengevaluasi pengajaran.15

Moon dalam bukunya penilaian kinerja terdapat faktor yang

menentukan atau membatasi kinerja. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Keterampilan dan pengetahuan. Jika terdapat kekurangan keterampilan atau

pengetahuan yang diperluka dalam pekerjaa ini maka kinerja individu jelas

akan terganggu.

14 Ibrahim Bafadal, Perencanaan Pengajaran......h.34
15 Ali Imron, Pembunaan Guru Di Indonesia, (Jakarta;PT Dunia Pustaka jaya,1995), h.26
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2. Sumber daya kinerja akan terbatas seandainya sumber daya yang eredia bagi

penilai tidak memadai unuk tugas ini.

3. Kualitas dan gaya manajemen yang diberikan, akan membuat para penilai

mencermati sejauh mana mereka sendiri mungkin bertanggung jawab atas

penilaiaan meteka.

4. Motivasi ternilai. Salah satu faktor utama yang menentukan kinerja adalah

motivasi ternilai itu sendiri jika anda ingin meningkatkan kinerja ternilai

anda perlu memahami mereka. Terutama membuang faktor-faktor yang bisa

menurunka motivasi ternilai yang menimbulkan rasa ketidak puaasan

dengan pekerjaan tersebut.16

Adapun untuk menilai kinerja guru menurut Werther dan Davis dapat

dilakukan antara lain dengan analisis tugas guru. Tugas guru harus menjadi

acuan dan standar ukuran untuk menilai kinerja guru itu sendiri. Selanjutnya

penilaiaan ini kan melahirkan perilaku khusus guru. Penilaian kinerja guru

merupakan umpan balik bagi guru dan akan mempengaruhi beberapa kputusan

yang akan diambil oleh atasan untuk men ingkatkankinerja bguru, selanjutnya

mengkomunkasikan kembali kelemahan-kelemahan atau kekuatan-kekuatan

yang harus dipertahankan atau diperbaiki.17

Dengan demikian penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi

berupaya untuk memperoleh informasi seakurat mungkin tentang kerja

16 Philip Moon. Penilaian karyawan.(Jakarta: Raja Wali,1994),h.51
17 Keith Davis dan William Wrther, Human resources and Personnel

Management.(singapore:McGraw-Hill,1993).hh.340-345
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anggotanya. Adapun menurut Schuller dan jackson faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja karyawan antara lain adalah:18

1. Kemampuan,

2. Minat menjalankan pekerjaan,

3. Peluang untuk tumbuh dan maju,

4. Kepastian tentang apa yang diharapkan,

5. Tujuan terdefinisi dengan jelas,

6. Umpan balik mengenai seberapa baik mereka mengedepankan tugas-tugas,

7. Imbalan bagi yang berkinerja baik,

8. Hukuman bagi yang berkinerja  buruk,

9. Kekuasaan mendapatkan sumberdaya guna menjalankan pekerjaan.

Faktor lingkungan lainnya adalah kondisi lingkungan kerja atau suasana

tempat di mana guru bekerja. Menurut Surya bahwa kualitas kerja guru

dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal seperti: tingkat

pendidikan, penguasaan subjek, pengalaman, kualitas kepribadian, sikap dan

pengaruh lingkungan, dan sebagainya.19

Berdasarkan beberapa teori dan pendapat di atas, dapat diambil

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil kerja yang

dicapai seseorang atau suatu unit organisasi, sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi yang

bersangkutan. Berkaitan dengan kinerja guru, yang dimaksud kinerja guru

adalah hasil kerja guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru.

18 Schuller dan jackson singapore:McGraw-Hill,1993).hh.340-345
18 Schuller dan jackson, Manajemen Sumber Daya manusia, (Jakarta;Erlangga,1999), h.66
19 Muhammad Surya. (hgpllwww.pikiran-rakyatcomlorcetak1022002104108001.htm)
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Untuk mengetahui kinerja guru berarti dapat dilihat bagaimana hasil kerja guru

berdasarkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki guru tersebut. Untuk

meningkatkan kompetensi guru maka pemerintah dalam Permenpan

No.16/2009 tentang Jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya, membuat

kebijakan bahwa kinerja guru di nilai berdasarkan kompetensi yang di miliki

yang di sebut dengan Penilain Kinerja Guru (PKG) yang sistem penilaiannya

dilakukan secara sumatif di akhir tahun pembelajaran. Secara keseluruhan

peraturan ini mengandung semangat yang bertujuan untuk meningkatkan

kompetensi dan profesionalisme guru sebagai tenaga profesional yang

mempunyai fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 pasal 4.

Peraturan ini terbit dalam rangka memberi ruang dan mendukung pelaksanaan

tugas dan peran guru agar menjadi guru yang profesional. Peraturan ini

diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan mutu, kreatifitas, dan kinerja

guru. Salah satu perubahan mendasar dalam peraturan ini adalah adanya

Penilaian Kinerja Guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi

lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan kualitatif, sehingga diharapkan para

guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan

profesionalitasnya.
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Berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen pasal 10,

menentukan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang

diperoleh melalui pendidikan profesi.20

Untuk mengetahui secara rinci tentang keempat kompetensi tersebut akan

diurai berikut ini :

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3

butir a dikemukakan bahwa : Kompetensi pedagogik adalah kemampuang

mengelolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap

peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya.21

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi

hal-hal sebagai berikut :

a. Pemahaman wawasan / landasan kependidikan

b. Pemahaman terhadap peserta didik

c. Pengembangan kurikulum / silabus

d. Perancangan pembelajaran

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik  dan dialogis

20 UU RI No. 14, Tahun 2005, Tentang guru dan Dosen
21 Penjelasan peraturan pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional pendidikan,
Pasal 28, ayat (3), butir a
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f. Pemanfaatan teknologi Pembelajaran

g. Evaluasi Hasil Belajar (EHB)

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi

yang dimilikinya.22

Berdasarkan beberapa uraian dan ayat di atas, dapat dipahami

bahwa guru dituntut tidak saja harus menguasai bahan pelajaan yang

diajarkan, mampu menggunakan media atau sumber pengajaran yang ada,

melainkan guru juga harus mampu menyusun dan mengelola program

pengajaran secara umum, menginteraksikan kegiatan belajar mengajar

terhadap perkembangan fisik dan psikis siswa yang sehat serta kemampuan

mengadakan penilaian secara objektif demi kepentingan keberhasilan dalam

pengajaran.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang

mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta

didik.23 Dalam Standar Nasional Pendidikan, dikemukakan bahwa yang

dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi

peserta didik dan berakhlak mulia.24 Pertumbuhan dan perkembangan

pribadi para peserta didik, kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan

fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna

22 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007),hal.75
23 Asrorun Niam, Membangun......h.199
24 Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 19,......,butir b
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menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta

mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.

3. Komptensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta

didik dan masyarakat sekitar.25

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari

masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi nuntuk :

a. Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat.

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional

c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan

d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.26

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa guru merupakan makhluk

sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari kehidupan sosial

masyarakat dan lingkungannya. Maka guru dituntut untuk memiliki

kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan

pendidikan, karena kompetensi sosial mencakup kemampuan untuk

menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu

melaksanakan tugasnya sebagai guru.

25 Penjelasan Peraruran Pemerintah RI No. 19......butir d
26 Mulyasa, Standar Kompetensi......., h. 173
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4. Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud engan standar

kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar

Nasional Pendidikan.27

Terdapat sepuluh kemampuan dasar keguruan yang menjadi tolak

ukur kinerjanya sebagai pendidik profesional, sebagai berikut:

a. Menguasai bahan atau materi pembelajaran

b. Mengelola program belajar mengajar

c. Mengelola kelas

d. Menggunakan media / sumber belajar

e. Menguasai landasan-landasan kependidikan

f. Mengelola interaksi belajar mengajar

g. Menguasai penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran

h. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan

i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah

j. Memahami prinsip-prinsip dan penasiran hasil penelitian pendidikan

guna keperluan pengajaran.28

Menurut Soedijarto, guru yang memiliki kompetensi profesional

perlu menguasai antara lain :

a. Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran,

27 Penjelasan peraturan pemerintah RI No. 19......Butir c
28 Zainal Aqib, Penelitian........h. 92-101
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b. Bahan ajar yang diajarkan

c. Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan

d. Pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar,

e. Penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran,

f. Pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan,

memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.29

E. Hubungan Motivasi dan Kecerdan Emosional Dengan Kinerja Guru.

Motivasi penting diberikan kepada karyawan, karena motivasi hal yang

menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia agar mau

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang baik. Terkait antara motivasi dan

semangat kerja. Motivasi sebagai usaha dari seorang pemimpin untuk dapat

meningkatkan semangat dan gairah kerja. Apabila pegawai  memiliki semangat

dan kegairahan kerja, maka dapat meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri

dan ada gilirannya, hal ini juga akan berhubungan dengan meningkatnya

kinerja perusahaan. Oleh karena itu seorang pemimpin penting sekali untuk

mengetahui apa yang menjadi motivasi pegawai atau bawahannya. Karena

apabila pegawai termotivasi secara baik, maka kinerja seorang pegawai akan

baik pula dan tujuan organisasi juga akan tercapai.

Kecerdasan (intelejensi) adalah kemampuan untuk bertindak secara

terarah, berfikir secara raional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif.

Kinerja guru dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik sangatlah

29 Soejiarto, Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1993),
h. 60-61
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memerlukan manajemen emosi yang baik, oleh karena itu guru harus

mempunyai tingkat kecerdasan emosional yang tinggi dalam ha lmenjalankan

tugasnya dengan memahami fisiologis pendidikan. Kecerdasan emosi juga

merupakan kemampuan untuk mengetahui yang orang lain rasakan, termasuk

cara tepat untuk menangani masalah. Orang lain yang dimaksudkan di sini bisa

meliputi atasan, rekan sejawat,dan terutama terhadap sikap dan tingkah laku

peserta didik. Realitas menunjukkan seringkali individu tidak mampu

menangani masalah-masalah emosional di tempat kerja secara memuaskan.

Bukan saja tidak mampu memahami perasaan diri sendiri, melainkan juga

perasaan orang lain yang berinteraksi dengan kita. Akibatnya sering terjadi

kesalah pahaman dan konflik antar pribadi.30

Bila suasana hati baik, kinerjapun akan baik. Bila orang merasa senang,

mereka akan bekerja sebaik-baiknya. Merasa senang melakukan proses

pembelajaran di kelas, membuat orang lebih mengerti akan kondisi dan

menggunakan aturan-aturan dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran,

serta membuat pemikiran yang fleksibel. Bisa dipastikan bahwa suasana hati

yang baik membuat orang memandang orang lain, atau peristiwa dengan cara

lebih positif. Pada gilirannya, akan membuat orang merasa lebih optimis

tentang kemampuannya untuk mencapai tujuan, meningkatkan kreatifitas, dan

keterampilan dalam kegiatan proses belajar mengajar, serta membuat orang

menjadi suka membantu. Suasana hati yang baik terbukti sangat penting di

dalam tim kerja: kemampuan seorang pemimpin untuk menggerakkan

30 (http://secapramana.trpod.com/).
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kelompok kedalam suasana kerja yang bergairah dan kooperatif akan

menentukan keberhasilannya. Di sisi lain, ketika konflik emosi terjadi di

sebuah kelompok kerja, kinerja kelompok tersebut akan menurun. 31

Maka dalam hal ini, kinerja seorang guru sangat dituntut untuk

mempunyai tingkat kecerdasan emosional yang baik, mereka diharuskan untuk

sabar, telaten, dan tulus serta bersikap stabil terhadap anak didiknya, terutama

bagi guru yang mengajar di sekolah luar biasa. Selain menguasai ilmu-ilmu

teori atau ilmu akademik yang akan diajarkan kepada anak didiknya, seorang

guru juga harus menguasai psikologi pendidikan sehingga mereka dapat

mempunyai tingkat kecerdasan emosional dalam menghadapi situasi dan

lingkungan tempat mereka bekerja dan mengajar.32

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian yang menggambarkan korelasi pengaruh

antar variabel yaitu antara variabel motivasi dan variabel kecerdasan emosional

guru sebagai variabel independen mempengaruhi kinerja guru SLB Dharma

Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu sebagai variabel dependen, sehingga

dalam penelitian ini jika motivasi dan kecerdasan emosional guru dalam

kondisi baik akan meningkatkan kinerja guru itu sendiri. Hubungan antara

variabel-variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

31 Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee. Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan
Emosi (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007),h.15

32 Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee. Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan
Emosi (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007),h.15
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Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat korelasi positif antara motivasi terhadap kinerja guru SLB

Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu

2. Terdapat korelasi positif antara kecerdasan emosional terhadap kinerja guru

SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu

3. Terdapat korelasi positif antara motivasi dan kecerdasan emosional

terhadap kinerja guru SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu.

SEKOLAH LUAR BIASA DHARMA
WANITA PROPINSI BENGKULU

GURU

MOTIVASI KECERDASAN EMOSIONAL

KINERJA

X1 Y

X2 Y
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul dan permasalahan penelitian maka jenis

penelitian yang digunakan adalah korelasional, yaitu mengkorelasikan

variabel bebas dengan variabel terikat. Menurut Sugiyono tujuan korelasi

adalah untuk melihat apakah ada atau tidak adanya dan seberapa jauh

ditemukan korelasi antara dua variabel atau lebih1. Penelitian ini ingin

menguji dan melihat korelasi antara variabel satu dengan variabel lainnya,

yakni antara variabel motivasi dan variabel kecerdasan emosional terhadap

variabel kinerja guru SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu.

B. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono ialah wilayah generalisasi yang terdiri

atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dan sampel adalah sebagian dari

populasi yang dijadikan responden penelitian.2 Pupulasi penelitian ini adalah

seluruh guru yang mengajar di SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi

Bengkulu, sebanyak 29 orang.

Menurut Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100, lebih baik

diambil semua sebagai sampel sehingga penelitian merupakan penelitian

1 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung:CV Alvabeta, 2000),h.210.
2 Sugiono, Ibid, h. 55.
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populasi.3 Dengan demikian, mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini

sebanyak 29 orang, maka seluruh anggota populasi itu akan dijadikan sampel

dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Sampel Penelitian

No Nama Guru L/P Status
Kepegawaian

Ijazah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Sunaryo,S.Pd
Isnati,S.Pd
Ngadiyanto
Sunarti,S.Pd
Sri Ruwiyati
Suratinem,S.Pd
Supiyati
Mujilan
Maryanto
Ili Susti
Hartati,S.Pd
Mirwan,S.Pd
Muchtar
Juhaini,BA
Dwi Muryani,S.Pd
Umnayati
Sahada Eta,S.Pd
Yasutiah,S.Pd
Naomi Husni,S.Pd.K
Neri Gustiana,S.Pd.I
Eva Novianti,S.Pd.I
Metti Hartati,S.Pd
Farizal,S.pd
Sangkurman,S.Pd
Sumbaji,S.Pd
Siti Absah,S.Pd.I
Akmal Rijal
Lekerim
Metson Heriadi,S.Pd

L
P
L
P
P
P
P
L
L
P
P
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
L
L
L
P
L
L
L

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

Honor
Honor
Honor
Honor
PNS
PNS
PNS

Honor
Honor
PNS

Honor

S1 PKn
S1 PKn
SPGLB
S1 PKn
SGPLB
S1 BI
SGPLB .D.
SGPLB.A.
SGPLB.A.
SGPLB.B.
S1 PAI
S1 PKn
SGPLB.D.
D3.SM
S1 PKn
SMA
S1 PGSD
S1 BI
S1
Pendidikan
S1 PAI
S1 PGSD
S1
Pendidikan
S1
S1 PKn
S1 PKn
S1 PAI
S1 PGSD

JUMLAH SAMPEL = 29 ORANG

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Bumi
Aksara,1993),h.82.
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C. Variabel

Variabel merupakan kondisi atau karakteristik yang dijadikan objek

penclitian. Penclitian ini terdiri dari 3 variabel bebas yaitu variabel bebas

pertama (X1) adalah Motivasi, variabel bebas ke dua (X2) adalah kecerdasan

emosional, variabel bebas ke tiga (X3) adalah motivasi dan kecerdasan

emosional dan satu variabel terikat (Y). Variabel bebas merupakan variabel

mempengaruhi variabel terikat.

D. Devenisi Operasional Variabel

Untuk menghindari salah pengertian antara penulis dan pembaca, serta

untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka perlu

kiranya penulis memberikan penjelasan tentang pengertian variabel yang

penulis teliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Motivasi

Motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah motivasi guru

SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu untuk menggerakkan

segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi, serta

meningkatkan semangat diri dalam bekerja sehingga tujuan yang

diinginkan dapat tercapai, motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah motivasi intrinsik, mencakup : (a) keinginan menjadi lebih baik, (b)

harapan / berusaha keras, (c) Insentif diri (penghargaan dari diri sendiri).



47

2. Kecerdasan Emosianal

Kecerdasan emosional merupakan suatu kemampuan  spesifik

yang dimiliki oleh para guru Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita

Persatuan propinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan

yang diberikan kepadanya. Kecerdasan emosional ini diukur berdasarkan

evaluasi persepsi guru terhadap empat domain kecerdasan emosional,

diantaranya : (a) kesadaran diri, (b) pengelolaan diri, (c) kesadaran sosial,

dan (d) pengelolaan relasi.

3. Kinerja Guru

Kinerja guru adalah suatu kemampuan atau kompetensi seorang

guru dalam melaksanakan profesinya sebagai guru sehingga dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan anak didik. Dengan demikian seorang

guru / pendidik yang profesional adalah seorang yang memiliki empat

kompetensi guru, diantaranya: (a) Kompetensi Pedagogik; (b) Kompetensi

Kepribadian; (c) Kompetensi sosial; (d) Kompetensi Profesional.
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Berdasarkan dari definisi operasional variabel di atas, maka dapat

disusun kisi-kisi angket sebagai berikut :

Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No Variabel Indikator No Item Jumlah

1

2

3

Motivasi  guru

Kecerdasan

emosional

guru

Kinerja guru

a. Motif (dorongan untuk

berprestasi)

b. Harapan (berusaha

untuk berafiliasi)

c.  Insentif (Penghargaan

untuk berkuasa)

a. Kesadaran diri

b. Pengelolaan diri

c. Kesadaran sosial

d. Pengelolaan relasi

a. Kompetensi Pedagogik

b. Kompetensi

Kepribadian

c. Kompetensi Sosial

d. Kompetensi Profesional

1 - 10

11 - 29

30 - 39

10

19

10

Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk kuesioner. Untuk

membantu proses pengolahan dan analisis data, dilakukan pemberian skor pada

jawaban responden, jawaban setiap item instrumen menggunakan skala Likert,

dengan memberikan 5 tingkatan. Bobot nilai untuk masing-masing tingkatan

adalah : sangat setuju (SS) = 5, setuju (S) = 4, cukup setuju (CS) = 3, tidak

setuju (TS) = 2, dan sangat tidak setuju (STS) = 1. Berdasarkan skor tersebut,
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didapat rentang interval rata-rata jawaban sebesar 0,8 ((5-1)/5=0,8), sehingga

rata-rata skor masing-masing kategori sbb:

Rata-rata 4,21 – 5,00 kategori sangat baik

Rata-rata 3,41 – 4,20 kategori baik

Rata-rata 2,61 - 3,40 kategori cukup

Rata-rata 1,81 - 2,61 kategori kurang

Rata-rata 1,00 - 1,81 kategori sangat kurang

Pengkategorian dilakukan guna mengetahui gambaran masing-masing

indikator variabel dan variabel secara keseluruhan.

E. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

responden yaitu data tentang motivasi dan kecerdasan emosional guru

melalui kuesioner yang dibagikan kepada guru-guru SLB Dharma Wanita

Persatuan Provinsi Bengkulu. Masing-masing data diambil langsung pada

sumber data.

b. Data Skunder.

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari penelitian

pustaka maupun dokumen yang mendukung terhadap penjelasan yang

lengkap mengenai pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini. Data

skunder ini diantaranya: data tentang kinerja guru diambil dari dokumen

Penilain Kinerja Guru (PKG) SLB Dharma Wanita Persatuan provinsi



50

Bengkulu yakni hasil PKG sumatif tahun 2014, profil sekolah, absen guru

dan data hasil pengamatan di lokasi tempat penelitian.

F. Persyaratan Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan data mentah

yang acak dan belum terorganisir dengan baik. Untuk itu, data-data tersebut

harus dianalisis untuk dilihat apakah instrument penelitian benar-benar sudah

valid dan reabel sehingga memenuhi kriteria sebagai alat ukur yang baik.

Untuk mengetahui tingkat validitas instrumen dari segi isi dianalisis secara

rasional dan dari segi konstruksinya (construct validity) dilakukan analisis

dengan menggunakan rumus korelasi produk moment Arikunto,4 sebagai

berikut : = ∑ (∑ )(∑ )∑ (∑ ) ∑ (∑ )
Keterangan :

rxy = koefisien korelasi antara varibel x dan y

n = jumlah responden

x = skor butir

y = skor total

Kriteria pengujian item, dinyatakan gugur apabila r xy hitung < r tabel

pada taraf signifikansi 5 %. Besar r tabel untuk 29 responden yaitu 0,36.

Adapun hasil pengujian validitas instrumen variabel dapat dilihat pada tabel

4 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. (Jakarta:Rineka Cipta ,1998), h.256
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rangkuman hasil uji validitas masing-masing variabel dengan menggunakan

statistik SPSS versi 16.

Tabel 3.3. Uji Validitas Instrumen Variabel Motivasi

No butir r hitung r tabel Status

1 0.47 0.36 Valid

2 0.59 0.36 Valid

3 0.44 0.36 Valid

4 0.47 0.36 Valid

5 0.64 0.36 Valid

6 0.60 0.36 Valid

7 0.71 0.36 Valid

8 0.48 0.36 Valid

9 0.41 0.36 Valid

10 0.43 0.36 Valid

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pernyataan

motivasi sebanyak 10 butir pernyataan memenuhi persyaratan validitas,

sehingga layak untuk dijadikan instrument penelitian.
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Tabel 3.4. Uji Validitas Instrumen Variabel Kecerdasan
Emosional

No butir r hitung r tabel Status

1 0.48 0.36 Valid

2 0.60 0.36 Valid

3 0.44 0.36 Valid

4 0.40 0.36 Valid

5 0.49 0.36 Valid

6 0.43 0.36 valid

7 0.56 0.36 valid

8 0.57 0.36 valid

9 0.46 0.36 valid

10 0.61 0.36 valid

11 0.48 0.36 Valid

12 0.62 0.36 Valid

13 0.48 0.36 Valid

14 0.61 0.36 Valid

15 0.50 0.36 Valid

16 0.56 0.36 Valid

17 0.57 0.36 Valid

18 0.71 0.36 Valid

19 0.66 0.36 Valid
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Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa instrumen

pernyataan kecerdasan emosional sebanyak 19 butir pernyataan memenuhi

persyaratan validitas, sehingga layak untuk dijadikan instrumen penelitian.

Tabel 3.5. Uji Validitas Instrumen Variabel Kinerja Guru

No butir r hitung r tabel Status

1 0.62 0.36 Valid

2 0.49 0.36 Valid

3 0.51 0.36 Valid

4 0.68 0.36 Valid

5 0.43 0.36 Valid

6 0.53 0.36 Valid

7 0.42 0.36 Valid

8 0.62 0.36 Valid

9 0.50 0.36 Valid

10 0.40 0.36 Valid

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa instrumen

pernyataan kinerja guru sebanyak 10 butir pernyataan memenuhi

persyaratan validitas, sehingga layak untuk dijadikan instrument

penelitian.

Sedangkan untuk rnengukur koefisien kehandalan (reabelitas) dari

instrumen dianalisis dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach yang
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dikemukakan oleh Arikunto:5 Tolak ukurnya adalah item dinyatakan

memiliki tingkat reliabilitas tinggi, jika rtt > 0.377. Dalam menganalisis

instrumen tersebut menggunakan bantuan Paket Program Analisis Statistik

yang dikemas dalam software SPSS Window versi 16.

Tabel 3.6. Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Penelitian

variable Cronbach’s Alpha Keterangan

motivasi 0.693 Reliabel

Kecerdasan emosional 0.799 Reliabel

kinerja 0.700 Reliabel

Adapun hasil uji reliabelitas dapat diperoleh nilai alpha untuk

motivasi guru (X1) sebesar 0.693, kecerdasan emosional (X2) sebesar

0.799, dan kinerja guru (Y) sebesar 0.700. Jadi semua instrument

pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, sehingga layak untuk

dijadikan instrument penelitian.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, semua butir yang ada,

pernyataan instrumen masing-masing variabel memenuhi persyaratan

untuk mengukur variabel hubungan motivasi dan kecerdasan emosional

dengan kinerja guru SLB dharma wanita propinsi Bengkulu.

F. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data meliputi langkah-langkah persiapan, tabulasi dan

pengolahan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Analisis data dilakukan

5 Ibid. h. 193
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dengan menggunakan statistik yaitu (1) deskripsi data, (2) Pengujian

persyaratan analisis sebagai persyaratan penggunaaan statistik dan, (3) Tehnik

pengujian hipotesis.

Adapun data yang diperoleh diolah dengan tehnik analisis deskriptif dan

analisis inferensial (uji hipotesis penelitian) dianalisis dengan menggunakan

bantuan komputer yaitu analisis Statistical Product and Service Solution

(SPSS) for Window versi 16.

1. Deskripsi data

Data yang berhasil dikumpulkan diolah menggunakan teknik statistik

deskriptif yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, meliputi skor

rata-rata, simpangan baku, median, modus, skor maksimum, skor minimum,

dan dilengkapi dengan histogram. Deskripsi data dilakukan guna

mengetahui gambaran masing-masing indikator variabel penelitian secara

keseluruhan.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis korelasi. Sugiyono,6

mengatakan bahwa untuk mencari hubungan antara dua variabel atau Iebih

dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari

hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan

kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih, arah dinyatakan dalam

bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan

dinyatakan dalam besamya koefisien korelasi.

6 Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian. (Bandung: CV Alvabeta,2000), h. 210
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a. Uji persyaratan analisis data

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka diperlukan uji prasyarat

terlebih dahulu. Uji prasyarat tersebut meliputi uji:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa sebaran data

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas

menggambarkan bahwa sampel yang diambil berasal dari populasi

yang berdistribusi secara normal.

2) Uji homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk menguji kesamaan varians populasi

yang berdistribusi normal. Uji homogenitas ini menggunakan uji F

b. Uji Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini ada 3 hipotesis yang akan di uji, untuk

pengujian hipotesis 1 dan 2 menggunakan rumus korelasi product

moment, menurut sugiyono7, adalah:

= ∑ (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Sedangkan untuk pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan

menggunakan rumus korelasi ganda, menurut Sugiyono8, adalah:

= + − 21 −
7 Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian. (Bandung: CV Alvabeta,2000), h. 213
8 Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian. (Bandung: CV Alvabeta,2000), h. 218
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Untuk menguji signifikansi korelasi a = 5% digunakan tabel

product moment. Iika r hitung > r tabel maka hipotesis diterima. Sebaliknya

jika r hitung < r tabel maka hipotesis ditolak.

S

c. Mencari koefisien determinasi

Koefisien determinasi berguna untuk menghitung seberapa besar

kontribusi yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang

ditunjukkan dalam prosentase. Adapun rumus yang digunakan adalah

sebagai berikut :


 

 2
22112R

y
yxayxa

Keterangan:

R2 =  Koefisien determinasi

a = Koefisien regresi

Y = kinerja guru

X1 = Motivasi guru

X2 = Kecerdasan emosional
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan

Provinsi Bengkulu TP 2014/2015

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

rnenyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adaiah mencerdaskan

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu

manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,

kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan

dan kebangsaan.

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sekolah tempat anak-anak yang

abnormal, yaitu seperti cacat mental, autis, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara,

maupun cacat fisik lainnya, sehingga anak-anak ini tidak bisa mejalani

kegiatan belajar seperti layaknya anak normal. Berdasarkan tujuan Pendidikan

Nasional bukan saja anak-anak normal saja yang periu diberikan pendidikan,

namun anak-anak yang abnormal juga perlu diberikan pendidikan dan

dikembangkan potensinya, sehingga mereka juga tidak merasa dikucilkan oleh

masyarakat karena kekurangan mereka akan tetapi mereka dapat lebih percaya

diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. SLB juga mempunyai

tingkat-tingkatan selayaknya sekolah umum biasa, yaitu Sekolah Dasar selama

enam tahun, Sekolah Menengah Pertama selarna tiga tahun, dan Sekolah

Menengah Atas selama tiga tahun, namun yang unik adanya pembagian kelas
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atau jurusan, yaitu kelas A diperuntukkan bagi anak-anak yang tuna netra,

kelas B diperuntukkan bagi anak-anak yang tuna rungu dan tuna wicara kelas

C diperuntukkan bagi anak-anak yang mengalami tuna grahita atau cacat

mental. sedangkan kelas D diperuntukkan bagi anak-anak yang rnengalami

tuna netra atau cacat fisik lainnya.

Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita Propinsi Bengkulu yang

merupakan salah satu pendidikan formal di propinsi Bengkulu yang beralamat

di Jl. Mangga No.01 Lingkar Timur Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati

Kota bengkulu. Sejarah singkat, sekolah ini berdiri pada tahun 1980an yang

dilatar belakangi dari hasil data bahwa belum adanya wadah atau lembaga

pendidikan yang menampung anak-anak yang berprilaku khusus di propinsi

Bengkulu. Sehingga pada tanggal 23 maret 1982 didirikanlah Sekolah Luar

Biasa yang diresmikan oleh ibu Tin Suharto yang pada waktu itu propinsi

Bengkulu dipimpin oleh bapak Suprapto selaku Gubernur propinsi Bengkulu.

Pada awal berdiri, tanaga pengajar/guru SLB, kebanyakan diambil dari Tenaga

Kerja Sukarela (TKS) yang dikelola Departemen tenaga kerja Propinsi

Bengkulu. Kebetulan para TKS waktu itu memiliki ijazah SGPLB (Sekolah

guru Pendidikan Luar Biasa). Maka para TKS tersebut dikumpulkan dan

dibuatlah SK sebagai guru Sekolah Luar Biasa Propinsi Bengkulu. Sampai saat

ini baru satu guru yang dari TKS tersebut yang sudah pensiun per 1 maret

2015.1

1 Wawancara dengan Bapak kepala Sekolah SLB Dharma Wanita Propinsi Bengkulu : bapak
Sunaryo,S.Pd, Rabu, Tanggal Februari 2015
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Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita Propinsi Bengkulu, fasilitas sarana

dan prasarana cukup memprihatinkan, perubahan yang ada sangatlah tidak

signifikan dari tahun ke tahun. Seperti gedung belajar siswa, aula, musolah,

MCK, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kesenian, ruang keterampilan,

ruang penjaga dan mebler. Kondisi mebler sangat meprihatinkan, dari jumlah

yang ada, hanya setengah mebler yang dalam kondisi baik/layak untuk di

gunakan, sisanya dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan. Ada beberapa

Sarana dan prasarana yang sangatlah penting diadakan, tetapi kondisinya

belum ada, seperti ruang perpustakaan, Laboratorium ICT (sementara

menggunakan ruang asrama), ruang keterampilan kerajinan tangan , dan ruang

keterampilan otomotif.2 Jurnlah tenaga pengajar di SLB Darma Wanita

Persatuan Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 29 orang termasuk kepala

sekolah.

B. Karakteristik Responden

Responden dalarn penelitian ini adalah semua guru yang mengajar

pada Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu yang

berjumlah 29 orang. Distribusi responden menurut jenis kelamin terlihat

seperti pada Tabel berikut:

2 Profil Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita Propinsi Bengkulu. Tahun 2015
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Tabel 4.1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%)

1 Laki-laki 9 30.8%

2 Perempuan 20 69.2%

Total 29 100

Tabel 4.1. terlihat bahwa sebagian besar responden adalah perempuan

sebanyak 20 responden atau 69.2 persen, sedangkan laki-laki hanya 9

responden atau 30.8 % persen dari seluruh responden. Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian besar guru yang mengajar di Sekolah Luar Biasa Dharma

Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu adalah perempuan. Kondisi tersebut

sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini bahwa profesi guru didominasi

oleh perempuan. Distribusi responden berdasarkan umur dapat digambarkan

seperti pada tabel :

Tabel 4.2. Distribusi Responden Menurut Umur

No Umur Jumlah (orang) Persentase (%)

1 20 - 30 tahun 4 13.79

2 31 - 40 tahun 2 6.90

3 41 - 50 tahun 3 10.34

4 50 tahun ke atas 20 68.97

Total 29  ` 100
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Tabel 4.2. menunjukkan bahwa sebagian besar responden 68.97

%  atau 20 orang responden berumur 50 tahun keatas, 13.79 % atau 4

orang responden berumur antara 20 - 30 tahun, 10.34 % atau 3 orang

responden berumur antara 41-50 tahun, dan 2 orang responden atau 6.90

% yang berumur antara 31-40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

responden terwakili dari semua kategori usia guru pada Sekolah Luar

Biasa Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu. Kondisi yang

tergambar pada tabel bahwa guru yang ada di SLB dharma wanita

persatuan provinsi Bengkulu akan mengalami kekurangan guru dalam

waktu kisaran 5 tahunan ini, karena banyaknya guru yang sudah

mendekati masa pensiun. Untuk itu pemerintah jangan sampai lengah

dalam memperhatikan kondisi guru tersebut. Distribusi responden menurut

pendidikan terakhir digambarkan seperti pada tabel. Tabel distribusi

responden menurut pendidikan terakhir digambarkan seperti pada :

Tabel 4.3. Distribusi Responden Menurut Pendidikan Terakhir

No Pendidikan Terakhir Jumlah (orang) Persentase (%)

1 SMA 1 3.45

2 D3 2 6.90

3 SGPLB 7 24.10

4 SI 19 65.50

Total 29  ` 100
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Tabel 4.3. menunjukkkan bahwa sebagian besar responden 65.50

%  atau 19 orang responden berpendidikan S1, 24.10 % atau 7 orang

responden berpendidikan SGPLB , 6.10 % atau 2 orang responden

berpendidikan D3, dan 1 orang responden atau 3.45 % yang berpendidikan

SMA. Hal ini menunjukkan bahwa responden terwakili dari semua

kategori pendidikan pada Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan

Provinsi Bengkulu. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa guru

pada SLB memiliki latar belakang  pendidikan yang sudah memadai

karena memiliki latar belakang pendidikan jurusan Pendidikan Luar Biasa

(SLB) yang cukup memadai.

C. Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian yang diperoleh dari lapangan dimaksudkan

untuk memberikan gambaran umum untuk mengenai penyebaran data atau

distribusi data. Angka-angka yang disajikan, setelah diolah dari data mentah

dengan menggunakan statistika deskriptif, menggambarkan nilai rata-rata,

median, simpangan baku, dan varians.

Penelitian dilakukan terhadap 29 orang responden, dengan tingkat

partisipasi responden 100%. Dari kuesioner yang dikembalikan semuanya

terisi dengan baik dan lengkap. Data hasil penelitian telah disusun dalam

bentuk tabulasi skor motivasi (X1), kecerdasan Emosional (X2) dan kinerja

guru (Y). Dari data yang diperoleh, dapat dideskripsikan distribusi masing-

masing variabel. Pengelompokan data, distribusi frekuensi, rata-rata,
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simpangan baku, median, mode, standar deviation, variance, range, minimum,

maximum. Hasil deskripsi data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Deskripsi Statistik

Descriptive Statistics Descriptives Variables X1 X2

N Range Min Max Sum Mean
Std.

Deviation Variance

Motivasi 29 20 28 48 1106 38.14 5.636 31.766
Kecerdasan
Emosional

29 27 29 56 1206 41.59 6.162 37.966

Kinerja Guru 29 21 29 50 1167 40.24 6.128 37.547
Valid N (listwise) 29

1. Variabel Motivasi Guru

Berdasarkan hasil perhitungan statistik terhadap skor motivasi guru

SLB dharma waanita persatuan provinsi Bengkulu diperoleh skor tertinggi

48 dan skor terendah 28 dengan rentangaan 20. Total skor tersebut

diperoleh dari 10 butir pertanyaan. Jumlah skor teoritik minimal dan

maksimal yang mungkin terjadi adalah 10 dan 50. Perhitungan terhadap

distribusi skor tersebut menghasilkan nilai rata-rata = 28.14, simpangan

baku = 5.636, dan varian = 31.766.

2. Variabel Kecerdasan Emosional Guru

Berdasarkan hasil perhitungan statistik terhadap skor motivasi guru

SLB dharma waanita persatuan provinsi Bengkulu diperoleh skor tertinggi

56 dan skor terendah 29 dengan rentangaan 27. Total skor tersebut

diperoleh dari 19 butir pertanyaan. Jumlah skor teoritik minimal dan
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maksimal yang mungkin terjadi adalah 19 dan 95. Perhitungan terhadap

distribusi skor tersebut menghasilkan nilai rata-rata = 41.59, simpangan

baku = 6.162, dan varian = 37.547.

3. Variabel Kinerja Guru

Berdasarkan hasil perhitungan statistik terhadap skor motivasi guru

SLB dharma waanita persatuan provinsi Bengkulu diperoleh skor tertinggi

50 dan skor terendah 29 dengan rentangaan 21. Total skor tersebut

diperoleh dari 10 butir pertanyaan. Jumlah skor teoritik minimal dan

maksimal yang mungkin terjadi adalah 10 dan 50. Perhitungan terhadap

distribusi skor tersebut menghasilkan nilai rata-rata = 40.24 , simpangan

baku = 6.128, dan varian = 37.547.

D. Pengujian Persyaratan Analisis

Persyaratan analisis yang dimaksud adalah persyaratan yang harus

dipenuhi agar korelasi dapat dilakukan, baik untuk keperluan prediksi maupun

untuk keperluan hipotesis. Adapun persyaratan yang diperlukan untuk

melakukan analisis korelasi, baik korelasi sederhana maupun korelasi ganda.

Data tersebut harus dinyatakan valid dan mempunyai distribusi normal dan

bersifat homogen.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas populasi dimaksudkan untuk mengetahui

penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian

menggunakan Npar Test dengan menggunakan program analisa data SPSS
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16 yaitu dengan melihat nilai Kolmogorov-smirnov Z dari masing-masing

variable, seperti table dibawah ini:

Tabel 4.5. Uji Normalitas data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Motivasi
Kecerdasan
Emosional Kinerja Guru

N 29 29 29

Normal Parametersa Mean 38.14 41.59 40.24

Std. Deviation 5.636 6.162 6.128

Most Extreme
Differences

Absolute .098 .142 .126

Positive .096 .134 .125

Negative -.098- -.142- -.126-

Kolmogorov-Smirnov Z .529 .767 .679

Asymp. Sig. (2-tailed) .942 .599 .745
a. Test distribution is Normal

One-Sample Dikatakan data terdistribusi secara normal jika

Kolmogorov-Smirnov Z > 0,5.

2. Uji Linieritas

Untuk menguji linieritas data penelitian diajukan hipotesis:

Ho : Distribusi pasangan uji variabel endogen atas variabel eksogen

berpola linier

H1 : Distribusi pasangan uji variabel endogen atas variabel eksogen

tidak berpola linier.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16

diperoleh tabel annova untuk uji linieritas sebagai berikut :
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Tabel 4.6. Uji linieritas

Pasangan Uji Uji F Sig Alpha Kondisi Simpulan

(Y) atas (X1) 0.408 0.924 0.05 Sig > Alpha Linier

(Y) atas (X2) 2.158 0.081 0.05 Sig > Alpha Linier

Berdasarkan analisis tabel ANOVA pada tabel diatas nilai Fhitung

deviation from linierity untuk pasangan uji variabel kinerja guru (Y) atas

variabel motivasi (X1) sebesar 0.401 dengan nilai [sig = 0.924] > [α =

0.05]. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil pengujian tentang

linieritas skor pasangan uji variabel kinerja guru (Y) atas variabel  otivasi

(X1) menerima Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi

pasangan uji variabel kinerja guru (Y) atas variabel motivasi (X1)

distribusi berpola linier.

Sedangkan nilai Fhitung deviation from linierity untuk pasangan uji

variabel kinerja guru (Y) atas variabel kecerdasan emosional(X2) sebesar

2.158 dengan nilai [sig = 0.081] > [α = 0.05]. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa hasil pengujian tentang linieritas skor pasangan uji

variabel kinerja guru (Y) atas variabel kecerdasan emosional (X2)

menerima Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi pasangan uji

variabel kinerja guru (Y) atas variabel motivasi (X1) distribusi berpola

linier
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3. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians sampel dilakukan untuk menguji

kesamaan varian populasi yang berdistribusi normal. Uji homogenitas

dilakukan dengan test of homogeneity of variance oneway yang

menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS Window versi 16.

Tabel 4.7. Uji Homogenitas

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

MOTIVASI 1.636 7 12 .346
KECERDASAN
EMOSIONAL

2.937 7 12 .522

Berdasarkan tabel test of Homogeneity of Variance diatas data

variabel motivasi dengan nilai [sig = 0.346] > [α = 0.05], maka dapat

disimpulkan bahwa data motivasi mempunyai varian yang sama, begitu

juga data kecerdasan emosional dengan nilai [sig = 0.522] > [α = 0.05],

maka dapat disimpulkan bahwa data kecerdasan emosional mempunyai

varian yang sama.

E. Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis akan dilakukan untuk masing-masing hipotesis.

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) hipotesis penelitian yaitu dugaan

tentang korelasi antara motivasi dan kecerdasan emosional terhadap kinerja

guru SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu, baik secara sendiri-

sendiri maupun secara bersama-sama.
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1. Hipotesis Satu

Hipotesis yang diajukan yaitu terdapat korelasi positif antara

variabel X1 terhadap Y. Peneliti dapat membuktikan hipotesis ini melalui

analisis regresi dan analisis korelasi sederhana.

a. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk menguji bagaimana variabel (Y)

dapat diprediksi melelui variabel independen (X1). Perhitungan

linieritas regresi sederhana menggunakan persamaan:

Y = a + b.X1

Keterangan:

Y = Linieritas regresi

a = Nilai linieritas regresi aapabila harga X dimanipulasi

b = Nilai koefisien regresi

X1 = Nilai variabel X1

Hasil pengujian SPSS terdiri dari beberapa tabel. Untuk

memperoleh data regresi, dapat dilihat pada tabel Coefficients seperti

berikut:

Tabel 4.8. Koefisien regresi X1 terhadap Y

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t sigB Std. Error Beta
1(Constant) 5.272 4.294 1.228 .230
MOTIVASI .841 .102 .849 8.230 .000

a. Dependent Variable: Y
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Dari tabel koefisien regresi diperoleh harga komponen a = 5.272,

dan harga komponen b = 0.841. Harga a merupakan besarnya harga Y

apabila harga X1 = 0, sedangkan harga b adalah nilai koefisien regresi

Y atas X1.

Berdasarkaan hasil dari perhitungan regresi sederhana maka

diperoleh harga persamaan regresi sebagaimana dirangkum pada tabel

4.8. hal ini menggambarkan korelasi variabel X1 terhadap Y.

Konstanta pada kolom B = 5.272, dan variabel X1 = 0.841.

Tabel 4.9. Pers. Regresi X1 terhadap Y

a 5.272 Pers.Regresi

b 0.841 Y = 5.272 + 0.841 X1

Persamaan regresi yang dihasilkan sebesar Y = 5.272 + 0.841 X1.

Dari hasil pengujian tersebut dapat diprediksi apabila faktor

kemampuan dari individu dalam variabel predictor (X1) ditingkatkan,

maka akan terjadi peningkatan yang signifikan pada variabel (Y)

sebagai dampak dari tingkat keterhubungan variabel X1 terhadap Y.

dari data yang tercantum pada tabel 4.8 menggambarkan perolehan Y

bertambah sebesar 0.841 X1. Secara grafis gambar persamaan regresi

tersebut divisualisasikan pada gambar berikut:
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Gambar.4.1. Grafik korelasi X1 terhadap Y

Berikutnya pengujian harga F dengan pendekatan analisis model

Anova. Uji F ini bertujuan untuk melihat arah pada taraf kepercayaan

0,5 %. Kriteria Probolitas harga F adalah Fhitung > dari Ftabel dengan

derajat kebebasan tertentu. Untuk memperoleh data hasil uji F, dapat

dilihat pada tabel Anova berikut ini:

Tabel 4.10. Uji F X1 terhadap Y

ANOVAb

Model Sum of Squares df
Mean

Square F Sig.
1Regression 751.670 1 751.670 67.731 .000a

Residual 299.640 27 11.098
Total 1051.310 28

a. Predictors: (Constant), Variabel X1
b. Dependen Variabel: Variabel Y

Dari daftar nilai-nilai distribusi F 3 , harga F pada derajat

kebebasan (dk) dkpenyebut = 1, dan dkpembilang = 27 menghasilkan Ftabel =

4.21. Dari perhitungan uji F tersebut menghasilkan Fhitung = 67.731.

Dengan demikian sesuai kriteria pengujian signifikansi regresi, bahwa

Fhitung > Ftabel diperoleh hasil perhitungan 67.731 > 4.21. Hal ini

3 Sugiyono, Metode Penelitian manajemen, (Bandung;Alfabeta,2014), h. 800-803

5.272

Y = 5.272 + 0.841
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memberi makna bahwa, arah nyata pada taraf kepercayaan 0,5 %

adalah nyata.

Berikutnya pengujian linieritas regresi, dihitung dengan

membandingkan harga signifikansi dengan taraf kesalahan 5 %.

Berdasarkan pengujian linieritas regresi diperoleh besarnya data sig. =

0.000 (tabel koefisien regresi Anova). Syarat pengujian linieritas

regresi adalah data sig < taraf kesalahan 5 % (α = 0.05). Dengan

demikian karena 0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa regresi

linier diterima.

b. Analisis Korelasi

Untuk membuktikan dugaan adanya korelasi antara variabel X1

terhadap Y dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel.

Selanjutnya koefisien korelasi tersebut diuji signifikansinya. Dengan

demikian, menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menguji

koefisien korelasi yang terdapat pada smpel untuk dapat diberlakukan

pada sluruh populasi dimana sampel diambil. Adapun hipotesis

statistik yang disampaikan adalah:

1. H0: py = 0 (Hipotesis 0 adalah koefisien korelasi antara variabel X1

terhadap Y (py1) = 0. Hal ini memberi makna bahwa, tidak

terdapat hubungan antara X1 terhadap Y.

2. H1: py > 0 (Hipotesis 1 adalah koefisien korelasi antara variabel X1

terhadap Y (py) > 0. Hal ini memberikan makna bahwa, terdapat

hubungan antara X1 terhadap Y
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Untuk menentukan tingkat korelasi antar variabel dapat

mempedomani tabel berikut:

Tabel 4.11. Acuan Interprestasi koefisien korelasi4

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199 Sangat rendah/Tidak ada hubungan
0.20 - 0.399 Rendah
0.40 – 0.599 Cukup
0.60 – 0.799 Kuat
0.80 – 1.00 Sangat kuat

Tabel 4.12. Analisis Korelasi X1 terhadap Y

4 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian , (Bandung;Alfabeta cetakan ke4,2002), h. 2016

Correlations

Motivasi Kinerja Guru

Motivasi Pearson Correlation 1 .849**

Sig. (2-tailed) .000

N 29 29

Kinerja Guru Pearson Correlation .849** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 29 29

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Berdasarkan tabel 4.11 dan tabel 4.12 menghasilkan koefisien

korelasi ryx1 = 0.849 berada pada interval 0.80 – 1.00 dengan tingkat

hubungan sangat kuat. Koefisien signifikansi thitung = 8.351,

sedangkan harga ttabel pada taraf kesalahan 5 % (α 0.05) = 2.052 .

Dengan demikian maka pernyataan dapat ditulis thitung >  ttabel (8.351 >

2.052). Dari data tersebut dapat disimpulkan terima H1, dan tolak H0.

Karena itu hipotesis penelitian menyatakan “terdapat korelasi positif

antara motivasi ( X1) terhadap kinerja guru (Y)” dapat diterima.

Koefisien determinansi merupakan harga kuadrat dari koefisien

korelasi untuk mengukur derajat korelasi variabel X1 terhadap Y.

Koefisien determinansi ini ditulis r2yx1, yaitu (0.849)2 = 0.7208. ini

berarti 0,72 % variabel X1 menentukan hasil Y melalui regresi Y =

5.272 + 0.841.

2. Hipotesis Dua

Hipotesis yang diajukan yaitu terdapat korelasi positif antara

variabel X2 terhadap Y. Peneliti dapat membuktikan hipotesis ini melalui

analisis regresi dan analisis korelasi sederhana.

a. Analilis Regresi Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk menguji bagaimana variabel (Y)

dapat diprediksi melelui variabel independen (X2). Perhitungan linieritas

regresi sederhana menggunakan persamaan:

Y = a + b.X2

Keterangan:



75

Y = Linieritas regresi

a = Nilai linieritas regresi aapabila harga X dimanipulasi

b = Nilai koefisien regresi

X2 = Nilai variabel X2

Hasil pengujian SPSS terdiri dari beberapa tabel. Untuk

memperoleh data regresi, dapat dilihat pada tabel Coefficients seperti

berikut:

Tabel 4.13. Koefisien regresi X2 terhadap Y

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t sigB Std. Error Beta
1(Constant) 5.272 4.294 1.228 .023
MOTIVASI .841 .102 .846 8.230 .000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel koefisien regresi diperoleh harga komponen a = 5.272,

dan harga komponen b = 0.841. Harga a merupakan besarnya harga Y

apabila harga X2 = 0, sedangkan harga b adalah nilai koefisien regresi Y

atas X2.

Berdasarkaan hasil dari perhitungan regresi sederhana maka

diperoleh harga persamaan regresi sebagaimana dirangkum pada tabel

4.13. hal ini menggambarkan korelasi variabel X2 terhadap Y. Konstanta

pada kolom B = 5.272, dan variabel X2 = 0.841.
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Tabel 4.14. Pers. Regresi X1 terhadap Y

a 5.272 Pers.Regresi

b 0.841 Y = 5.272 + 0.841 X2

Persamaan regresi yang dihasilkan sebesar Y =5.272 + 0.841 X2.

Dari hasil pengujian tersebut dapat diprediksi apabila faktor kemampuan

dari individu dalam variabel predictor (X2) ditingkatkan, maka akan terjadi

peningkatan yang signifikan pada variabel (Y) sebagai dampak dari tingkat

keterhubungan variabel X2 terhadap Y. dari data yang tercantum pada

tabel 4.14. menggambarkan perolehan Y bertambah sebesar 0.841 X2.

Secara grafis gambar persamaan regresi tersebut divisualisasikan pada

gambar berikut:

Gambar.4.2. Grafik korelasi X2 terhadap Y

Berikutnya pengujian harga F dengan pendekatan analisis model

Anova. Uji F ini bertujuan untuk melihat arah pada taraf kepercayaan 0,5

%. Kriteria Probolitas harga F adalah Fhitung > dari Ftabel dengan derajat

5.2726

Y = 5.2726 + 0.923
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kebebasan tertentu. Untuk memperoleh data hasil uji F, dapat dilihat pada

tabel Anova berikut ini:

Tabel 4.15. Uji F X2 terhadap Y

ANOVAb

Model Sum of Squares df
Mean

Square F Sig.
1Regression 751.670 1 751.670 67.731 .000a

Residual 299.640 27 11.098
Total 1051.310 28

b. Predictors: (Constant), Variabel X2
c. Dependen Variabel: Variabel Y

Dari daftar nilai-nilai distribusi F 5 , harga F pada derajat

kebebasan (dk) dkpenyebut = 1, dan dkpembilang = 27 menghasilkan Ftabel =

4.21. Dari perhitungan uji F tersebut menghasilkan Fhitung = 67.731.

Dengan demikian sesuai kriteria pengujian signifikansi regresi, bahwa

Fhitung > Ftabel diperoleh hasil perhitungan 67.731 > 4.21. Hal ini memberi

makna bahwa, arah nyata pada taraf kepercayaan 0,5 % adalah nyata.

Berikutnya pengujian linieritas regresi, dihitung dengan membandingkan

harga signifikansi dengan taraf kesalahan 5 %. Berdasarkan pengujian

linieritas regresi diperoleh besarnya data sig. = 0.000 (tabel koefisien

regresi Anova). Syarat pengujian linieritas regresi adalah data sig < taraf

kesalahan 5 % (α = 0.05). Dengan demikian karena 0.000 < 0.05, maka

dapat disimpulkan bahwa regresi linier diterima.

Untuk membuktikan dugaan adanya korelasi antara variabel X2

terhadap Y dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel.

5 Sugiyono, Metode Penelitian manajemen, (Bandung;Alfabeta,2014), h. 800-803
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Selanjutnya koefisien korelasi tersebut diuji signifikansinya. Dengan

demikian, menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menguji koefisien

korelasi yang terdapat pada smpel untuk dapat diberlakukan pada sluruh

populasi dimana sampel diambil. Adapun hipotesis statistik yang

disampaikan adalah:

1). H0: py = 0 (Hipotesis 0 adalah koefisien korelasi antara variabel X2

terhadap Y (py1) = 0. Hal ini memberi makna bahwa, tidak terdapat

hubungan antara X2 terhadap Y.

2). H1: py > 0 (Hipotesis 1 adalah koefisien korelasi antara variabel X1

terhadap Y (py) > 0. Hal ini memberikan makna bahwa, terdapat

hubungan antara X2 terhadap Y

Untuk menentukan tingkat korelasi antar variabel dapat

mempedomani tabel berikut:

Tabel 4.16. Acuan Interprestasi koefisien korelasi6

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0.00 – 0.199 Sangat rendah/Tidak ada hubungan

0.20 - 0.399 Rendah

0.40 – 0.599 Cukup

0.60 – 0.799 Kuat

0.80 – 1.00 Sangat kuat

6 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian , (Bandung;Alfabeta cetakan ke4,2002), h. 2016
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Tabel 4.16. Analisis Korelasi X2 terhadap Y

Berdasarkan tabel 4.15 dan tabel 4.16 menghasilkan koefisien

korelasi ryx1 = 0.846 berada pada interval 0.80 – 1.00 dengan tingkat

hubungan sangat kuat. Koefisien signifikansi thitung = 8.230, sedangkan

harga ttabel pada taraf kesalahan 5 % (α 0.05) = 2.052 . Dengan demikian

maka pernyataan dapat ditulis thitung >  ttabel (8.230 > 2.052). Dari data

tersebut dapat disimpulkan terima H1, dan tolak H0. Karena itu hipotesis

penelitian menyatakan “terdapat korelasi positif antara motivasi ( X2)

terhadap kinerja guru (Y)” dapat diterima.

Koefisien determinansi merupakan harga kuadrat dari koefisien

korelasi untuk mengukur derajat korelasi variabel X2 terhadap Y.

Koefisien determinansi ini ditulis r2yx1, yaitu (0.869)2 = 0.7157. ini berarti

Correlations

Kecerdasan
Emosional Kinerja Guru

Motivasi Pearson
Correlation

1 .846**

Sig. (2-tailed) .000

N 29 29

Kinerja Guru Pearson
Correlation

.846** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 29 29
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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0,71 % variabel X2 menentukan hasil Y melalui regresi Y = -5.272 +

0.841.

3. Hipotesis Tiga

Hipotesis yang diajukan yaitu terdapat korelasi positif antara

variabel X1,2 terhadap Y. Peneliti dapat membuktikan hipotesis ini melalui

analisis regresi ganda dan analisis korelasi ganda.

a. Analilis Regresi Ganda

Analisis regresi digunakan untuk menguji bagaimana variabel (Y)

dapat diprediksi melelui variabel independen (X1,2). Perhitungan

linieritas regresi sederhana menggunakan persamaan: Y = a + b1.X1,+

b2.X2

Hasil pengujian SPSS terdiri dari beberapa tabel. Untuk

memperoleh data regresi, dapat dilihat pada tabel Coefficients seperti

berikut:

Tabel 4.17. Koefisien regresi X1,2 terhadap Y

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 5.037 4.260 1.182 .247

Motivasi .923 .111 .849 8.351 .000
2 (Constant) -2.593- 3.181 -.815- .422

Motivasi .568 .097 .522 5.830 .000
Kecerdasan
Emosional .510 .089 .512 5.722 .000

a. Dependent Variable:
Kinerja Guru
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Dari tabel koefisien regresi diperoleh harga komponen a = -2,593

dan harga komponen b1 = 0.568, dan b2 = 0.510. Harga a merupakan

besarnya harga Y apabila harga X1 dan X2 = 0, sedangkan harga b adalah

nilai koefisien regresi Y atas X1 dan X2.

Berdasarkaan hasil dari perhitungan regresi sederhana maka

diperoleh harga persamaan regresi sebagaimana dirangkum pada tabel

4.17. hal ini menggambarkan korelasi variabel X1 dan X2 terhadap Y.

Konstanta pada kolom B = -2.593, dan variabel X1 = 0.568, dan variabel

X2 = 0.510.

Tabel 4.18. Pers. Regresi X1 dan X2 terhadap Y

A -2.593 Pers.Regresi Ganda

b1

b2

0.568

0.510
Y = -2.592 + 0.568.X2 + 0.510 X2

Dari hasil pengujian regresi ganda dapat diprediksi apabila faktor

kemampuan dari individu dalam variabel predictor X1 dan X2 ditingkatkan,

maka akan terjadi peningkatan yang signifikan pada variabel criteria (Y)

sebagai dampak dari korelasi antara X1 dan X2 terhadap Y. Dari data yang

tercantum pada tabel 4.18, menggambarkan prediksi perolehan Y

bertambah sebesar 0.568.X1 + 0.510.X2.
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Berikutnya pengujian harga F dengan pendekatan analisis

model Anova. Uji F ini bertujuan untuk melihat arah pada taraf

kepercayaan 0,5 %. Kriteria Probolitas harga F adalah Fhitung > dari Ftabel

dengan derajat kebebasan tertentu. Untuk memperoleh data hasil uji F,

dapat dilihat pada tabel Anova berikut ini:

Tabel 4.19. Uji F X1.X2 terhadap Y

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 757.883 1 757.883 69.737 .000a

Residual 293.427 27 10.868

Total 1051.310 28

2 Regression 921.435 2 460.717 92.232 .000b

Residual 129.875 26 4.995

Total 1051.310 28

a. Predictors: (Constant), Motivasi

b. Predictors: (Constant), Motivasi, Kecerdasan Emosional

c. Dependent Variable: Kinerja Guru

Dari daftar nilai-nilai distribusi F 7 , harga F pada derajat

kebebasan (dk) dkpenyebut = 1, dan dkpembilang = 26 menghasilkan Ftabel

= 4.21. Dari perhitungan uji F tersebut menghasilkan Fhitung =

92.232. Dengan demikian sesuai kriteria pengujian signifikansi

regresi, bahwa Fhitung > Ftabel diperoleh hasil perhitungan 92.232 >

4.21. Hal ini memberi makna bahwa, arah nyata pada taraf

kepercayaan 0,5 % adalah nyata.

7 Sugiyono, Metode Penelitian manajemen, (Bandung;Alfabeta,2014), h. 800-803



83

Berikutnya pengujian linieritas regresi, dihitung dengan

membandingkan harga signifikansi dengan taraf kesalahan 5 %.

Berdasarkan pengujian linieritas regresi diperoleh besarnya data sig.

= 0.000 (tabel koefisien regresi Anova). Syarat pengujian linieritas

regresi adalah data sig < taraf kesalahan 5 % (α = 0.05). Dengan

demikian karena 0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa

regresi linier diterima.

Guna memberikan kejelasan, maka seluruh analisis regresi

dirangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.20. Rekapitulasi Analisis Regresi

Variabel Nilai pengujian Persamaan Regresi

Regresi X1 dan Y
a  = 5.830

b  = 0.568
Y = -14.159 + 0.568.X1

Regresi X2 dan Y
a  = 5.722

b  = 0.510
Y = -15.159 + 0.510.X2

Regresi X1 dan

X2 terhadap Y

a = -2.593

b1 = 0. 234

b2  = 0.279

Y = -22.680 + 0.234.X1 +

0.279.X2

b. Analisis Korelasi ganda

Untuk membuktikan dugaan adanya korelasi antara variabel

X2 terhadap Y dengan menghitung koefisien korelasi antar

variabel. Selanjutnya koefisien korelasi tersebut diuji
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signifikansinya. Dengan demikian, menguji hipotesis dalam

penelitian ini adalah menguji koefisien korelasi yang terdapat pada

smpel untuk dapat diberlakukan pada sluruh populasi dimana

sampel diambil. Adapun hipotesis statistik yang disampaikan

adalah:

1). H0: py = 0 (Hipotesis 0 adalah koefisien korelasi antara variabel

X1 dan X2 terhadap Y (py1) = 0. Hal ini memberi makna bahwa,

tidak terdapat hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y.

2). H1: py > 0 (Hipotesis 1 adalah koefisien korelasi antara variabel

X1 dan X2 terhadap Y (py) > 0. Hal ini memberikan makna

bahwa, terdapat hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y.

Untuk menentukan tingkat korelasi antar variabel dapat

mempedomani tabel berikut:

Tabel 4.21. Acuan Interprestasi koefisien korelasi8

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199 Sangat rendah/Tidak ada hubungan
0.20 - 0.399 Rendah
0.40 – 0.599 Cukup
0.60 – 0.799 Kuat
0.80 – 1.00 Sangat kuat

8 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian , (Bandung;Alfabeta cetakan ke4,2002), h. 2016
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Tabel 4.22. Analisis Korela X1 X2 Terhadap Y

Correlations

Motivasi
Kecerdasan
Emosional

Kinerja
Guru

Motivasi Pearson Correlation 1 .638** .849**

Sig. (2-tailed) .000 .000

N 29 29 29

Kecerdasan
Emosional

Pearson Correlation .638** 1 .846**

Sig. (2-tailed) .000 .000

N 29 29 29

Kinerja
Guru

Pearson Correlation .849** .846** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000

N 29 29 29
**. Correlation is significant at the 0.01
level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 4.21 dan tabel 4.20 menghasilkan koefisien

korelasi ryx1.2 = 0.849 berada pada interval 0.80 – 1.00 dengan tingkat

hubungan sangat kuat. Koefisien signifikansi thitung = 8.830, sedangkan

harga ttabel pada taraf kesalahan 5 % (α 0.05) = 2.052 . Dengan demikian

maka pernyataan dapat ditulis thitung >  ttabel (8.351 > 2.052). Dari data

tersebut dapat disimpulkan terima H1, dan tolak H0. Karena itu hipotesis

penelitian menyatakan “terdapat korelasi positif antara motivasi ( X1) dan

kecerdasan emosional (X2) terhadap kinerja guru (Y)” dapat diterima.

Koefisien determinansi merupakan harga kuadrat dari koefisien

korelasi untuk mengukur derajat korelasi variabel X1 dan X2 terhadap Y.
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Koefisien determinansi ini ditulis r2yx1.2, yaitu (0.849)2 = 0.8760. ini

berarti 0,87 % variabel X1 dan X2 menentukan hasil Y.

Guna memberikan kejelasan seluruh hasil pengujian korelasi

dirangkum pada tabel 4.23. berikut.

Tabel 4.23. Rekapitulasi uji Korelasi dan Uji Hipotesis

Korelasi

Variabel
Koefisien Korelasi Uji Hipotesis

Koefisien

Determinansi

rhitung Interprestasi thitung ttabel Ket. (r2) %

ryx1 0.849 Sangat Kuat 8.351
2.052 (5) %

2.771 (1) %
Tolak H0 0,72 %

ryx2 0.846 Sangat kuat 8.230
2.052 (5) %

2.771 (1) %
Tolak H0 0,71 %

ryx1.2 0.936 Sangat Kuat
11.55

2

2.056 (5) %

2.779 (1) %
Tolak H0 0,87 %

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, motivasi mempunyai korelasi yang

positif dengan kinerja guru dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.849.

Motivasi guru cukup baik (Nilai rata-rata 38.14), mempunyai korelasi

positif dengan kinerja guru (Nilai rata-rata 40.24).. Dilihat berapa besar

kontribusi motivasi terhadap kinerja guru yaitu 0,72 %. Nilai kontribusi ini

cukup rendah. Hasil ini menunjukan bahwa selain motivasi, ada faktor lain

yang berkontribusi terhadap kinerja guru SLB Dharma Wanita Persatuan

Provinsi Bengkulu.
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Hasil penelitian Kecerdasan emosional mempunyai korelasi yang

positif dengan kinerja guru dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.846.

Kecerdasan emosional guru kategori baik (Nilai rata-rata 41,59),

mempunyai korelasi positif dengan kinerja guru (Nilai rata-rata 40.24).

Nilai kontribusi kecerdasan emosional terhadap kinerja guru yaitu 0,71 %.

Ini berarti selain faktor kecerdasan emosional, ada faktor lain yang

berkontribusi terhadap kinerja guru SLB Dharma Wanita Persatuan

Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Helen9 bahwa kecerdasan emosional mempunyai hubungan yang

positif dengan kinerja guru.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kedua variabel bebas yaitu

motivasi dan kecerdasan emosional jika digabungkan menunjukan korelasi

positif terhadap kinerja guru SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi

Bengkulu, dengan hasil pengujian didapat hasil koefisien korelasi sebesar

0.936. Sedangkan kontribusi atau sumbangan kedua variabel motivasi dan

kecerdasan emosional secara bersama-sama terhadap kinerja guru SLB

Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu yaitu 0,87 % artinya ada

faktor lain sebesar 91,13 % yang mempengaruhi kinerja guru SLB Dharma

Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu, misalnya; faktor iklim organisasi

sekolah, faktor sarana pembelajaran, kepemimpinan kepala sekolah, dan

faktor lainnya.

9 Helen, Analisis Hubungan Motivasi, Iklim Organisasi dan Kecerdasan Emosional
dengan Kinerja Guru Sekolah Luar Biasa Lubuk Linggau , (Bengkulu; UNIB,2010), h. 46.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan beberapa kesimpulan yang

berkaitan dengan hipotesis yang penelitian ini sebagai berikut: dapat ditarik

diajukan pada

1. Terdapat korelasi yang positif antara motivasi guru terhadap kinerja,

korelasi ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0. 849,

dengan besar kontribusi variabel motivasi terhadap variabel kinerja guru

sebesar 0,72 %.

2. Terdapat korelasi yang positif antara kecerdasan emosional guru terhadap

kinerja, korelasi tersebut ditunjukan dengan nilai koefisien korelasi

sebesar 0.846, besar kontribusi variabel kecerdasan emosional terhadap

variabel kinerja sebesar 0,71%.

3. Terdapat korelasi yang positif antara motivasi dan kecerdasan emosional

guru terhadap kinerja, korelasi tersebut ditunjukan dengan nilai koefisien

korelasi sebesar 0.936, besar kontribusi variabel motivasi dan kecerdasan

emosional secara bersama-sama terhadap variabel kinerja guru sebesar

0,87 %.
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B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan. maka dapat diajukan saran- saran sebagai

berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel motivasi dan kecerdasan

emosional memiliki kontribusi atau sumbangan terhadap kinerja guru,

maka hal tersebut perlu diinformasikan kepada guru maupun pihak yang

terkait.

2. Upaya peningkatan motivasi dan kecerdasan emosional guru perlu

dikembangkan terus menerus, sehingga mendorong dan memberi

semangat kepada guru untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik

secara efektif dan efisien.

3. Kepada pihak- pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung

sebagai pengelola dan pelaksana pendidikan kiranya dapat meningkatkan

kemampuan menejerial dan kemampuan profesional khususnya di bidang

kependidikan. Karena kemampuan menejerial yang handal menjadi salah

satu faktor penting dalam pengelolaan dan pengembangan surnber daya

pendidikan.

4. Mengingat terbatasnya penelitian ini, maka untuk mendapatkan hasil yang

lebih baik perlu diadakan studi lebih lanjut tentang faktor- faktor yang

memberikan kontribusi terhadap kinerja guru. Faktor- factor dalam

penelitian lanjut adalah iklim organisasi sekolah, sarana pembclajaraan,
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kepemimpinan kepala sekolah, produktivitas kerja serta kepuasan kerja

guru.

5. Penelitian ini hanya dilakukan pada sebuah sekolah yaitu SLB Dharma

Wanita persatuan Provinsi Bengkulu yang dari segi jumlah guru maupun

siswa masih relatif kecil. Untuk masa mendatang dapat dilakukan suatu

penelitian pada lembaga pendidikan yang relatif lebih besar baik dari segi

jumlah tenaga pengaiar, siswa maupun sarana dan prasarana yang dikelola.

Dengan demikian dapat diperoleh pembanding atas penelitian yang sudah

dilakukan secara representatif.
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