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ABSTRAK 

 
Hanisah. 2021. Pengaruh Profesionalisme, Kecerdasan Emosional  Dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di SD Negeri Di Kecamatan 

Bacukiki. (Dibimbing olehMashur Razak dan Andi Ririn).  

 

 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian 

survei. Tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

profesionalisme, kecerdasan emosional  dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

di SD negeri di kecamatan bacukiki 

 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD negeri di 

kecamatan bacukik. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive yang dimana peneliti mengambil sampel sesuai kebutuhan. Analisa data 

menggunakan uji regresi berganda. 

 

Hasil Uji T menunjukkan bahwa Profesionalisme dan Motivasi Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja guru, sedangkan Kecerdasan Emosional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Selain itu, Uji F menunjukkan 

bahwa profesionalisme, kecerdasan emosional dan motivasi kerja berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja guru. 

 

 

Kata kunci : Profesionalisme, Kecerdasan Emosional, Motivasi Kerja, Kinerja  

                     Guru 
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ABSTRACT 

 

 
Hanisah. 2021. The Influence of Professionalism, Emotional Intelligence and 

Work Motivation on Teacher Performance in Public Elementary Schools in 

Bacukiki District. (Supervised by Mashur Razak and Andi Ririn).  

 

This research is a quantitative study using a survey research design. The research 

objective was to examine and analyze the effect of professionalism, emotional 

intelligence and work motivation on teacher performance in public elementary 

schools in Bacukiki sub-district.  

 

The population used in this study were all public elementary school teachers in 

Bacukik sub-district. The sample was determined by using a purposive technique 

in which the researcher took the sample as needed. Data analysis using multiple 

regression test.  

 

The results of the T test show that professionalism and work motivation have a 

significant effect on teacher performance, while Emotional Intelligence does not 

have a significant effect on teacher performance. In addition, the F test shows that 

professionalism, emotional intelligence and work motivation simultaneously 

influence teacher performance.  

 

Keywords: Professionalism, Emotional Intelligence, Work Motivation,  

Performance Teacher 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu dari 

empat masalah pokok pendidikan yang telah diidentifikasi sejak tahun 60-an. 

Perhatian terhadap pendidikan memang cukup besar, namun meskipun sudah 

banyak usaha yang dilakukan, sampai kini masalah mutu pendidikan tampaknya 

belum dapat diatasi. Keluhan tentang rendahnya mutu lulusan masih terus 

bergema. Lulusan SD, SLTP, dan SLTA belum mampu bernalar dan berpikir 

kritis, serta masih tergantung kepada guru, sehingga diperlukan kebijakan 

pendidikan yang mengarah pada kemandirian dan profesionalisme guru secara 

berkelanjutan. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gelombang globalisasi 

yang terjadi saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, 

salah satunya adalah kondisi kehidupan di Indonesia yang semakin kompetitif dan 

mengglobal. Prasojo dan Sudiyono (2011:29) mengemukakan “... rendahnya mutu 

pendidikan juga disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi”. Dengan kondisi seperti ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi dan memiliki daya saing kuat untuk bisa bersaing dengan 

bangsa-bangsa lain. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

kualitas masyarakat adalah pendidikan. Setiap individu yang memperoleh 
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pendidikan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan dan 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

Reformasi pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan menuntut reformasi guru untuk memiliki 

tingkat kompetensi yang lebih tinggi, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional, maupun sosial.Penetapan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 

2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dilatarbelakangi 

bahwa guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran 

dan mutu peserta didik. Perubahan mendasar yang terkandung dalam Permenneg 

PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, di 

antaranya dalam hal 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. Dalam Permenneg PAN dan RB ini, jabatan 

fungsional terdiri dari empat jenjang, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru 

Madya, dan Guru Utama. 

Kemampuan siswa untuk mandiri belum terwujud, sehingga prakarsa 

siswa untuk memulai sesuatu tidak terlampau sering ditemukan. Penguasaan siswa 

lebih terfokus pada pengetahuan faktual semata, bukan menemukan solusi dan 

alternative dari suatu permasalahan belajar yang dihadapi siswa tersebut yang 

dituntut dalam ujian akhir. Pangkal penyebab dari semua ini tentu sangat banyak 
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tetapi tudingan utama banyak ditujukan kepada guru, karena gurulah yang 

merupakan ujung tombak di lapangan yang bertemu dengan siswa secara 

terprogram dalam mewujudkan tujuan pembelajaran secara tepat dan akurat sesuai 

visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan bersama. 

Oleh karena itu, guru dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung 

jawab terhadap hasil yang dicapai oleh siswa. Untuk menjawab tantangan yang 

ditujukan kepada guru tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam 

peningkatan kemampuan guru. Berbagai penataran guru, baik yang dilakukan 

secara berkala maupun yang dilakukan secara berkesinambungan telah dilakukan. 

Di samping itu, kesejahteraan guru, yang disadari merupakan tiang penyangga 

dari kualitas layanan yang diberikan guru, juga sudah mulai diperhatikan, 

meskipun dalam skala yang sangat kecil. Pemberian insentif bagi guru yang 

mengajar di daerah terpencil dan pemberian tunjangan fungsional bagi guru telah 

pernah dilakukan. Selain upaya yang secara khusus dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru, upaya yang sangat 

penting adalah upaya untuk meningkatkan kualifikasi guru yang telah dilakukan 

sepanjang masa. Kinerja Guru  pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja 

yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. 

Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, 

karena guru merupakan fihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan 

siswa dalam proses pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan Sekolah. 

Dalam UU. No 14 Tahun 2005 pasal 7.1.i disebutkan bahwa guru harus 

memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang 
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berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Sedangkan dalam Pasal 41.3 

dipaparkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ini berarti 

setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi 

sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Di 

Indonesia organisasi ini disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI). 

Seorang guru sebagai pendidik harus benar-benar berkomimen dalam 

memajukan pendidikan. Guru harus mampu melaksanakan tugasnya dan melayani 

pesrta didik dengan baik. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan 

masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dengan keinginan 

masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan para orang tuanya. Keinginan dan 

permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang 

biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, 

guru selalu dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan dan 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.Prinsip manusia seutuhnya 

dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, 

baik jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral 

tinggi pula. Dalam mendidik guru tidak hanya mengutamakan aspek intelektual 

saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta 

didik, baik jasmani, rohani, sosial, maupun yang lainnya sesuai dengan hakikat 

pendidikan. 

Evaluasi kinerja guru selalu dilakukan oleh pihak pengawas ataupun 

kepala sekolah yang diberi mandat sebagai pemimpin dalam suatu sekolah, untuk 
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mengelola keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Evaluasi kinerja guru 

dimaksudkan untukmengukur kompetensi guru dan mendukung pengembangan 

profesional.Sistem evalusi kinerja guru hendaknya memberikan manfaat sebagai 

umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas (classroom needs), dan 

peluang untuk mengembangkan teknik-teknik baru dalam pengajaran, serta 

mendapatkan saran (konseling) dari kepala sekolah atau guru lainnya untuk 

membuat berbagai perubahan di dalam kelas yang diampunya. 

Salah satu aspek yang berkaitan dengan kepribadian guru adalah 

kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi penting dimiliki oleh guru sebagai tenaga 

pendidik yang profesional, sebagai bagian dari kompetensi kepribadian. Semakin 

meningkatnya fungsi dan peran guru di era globalisasi, maka kecerdasan 

emosional yang dimiliki seorang guru akan sangat berpengaruh terhadap 

pengembangan aspek kepribadiannya sebagai unsur penting dalam kinerja guru 

professional.Kecerdasan emosi penting dimiliki oleh seorang guru. Era globalisasi 

yang kompetitif, menuntut kesiapan mental  seluruh komponen pendidikan dalam 

upaya meningkatan mutu pendidikan peserta didik. 

Guru yang profesional dan memiliki kecerdasan emosi, akan berusaha 

mengenali emosi peserta didik melalui kesadaran emosinya. Hal ini tidak hanya 

akan memberikan efek positif bagi guru, tetapi juga bagi peserta didik.Melalui 

kecerdasan emosinya, guru akan menempatkan peserta didik sebagai pembicara 

yang baik.Guru juga menjadi pendengar yang baik, guru akan mencoba 

memahami peserta didik tidak hanya dari satu sudut pandang.Guru akan 
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memperhatikan peserta didik yang memiliki kualitas positif, berpikir tentang 

perasaan peserta didik sebelum mengungkapkan pandangan. 

Sebutan guru dapat menunjukkan suatu profesi atau jabatan fungsional 

dalam bidang pendidikan dan pembelajaran atau seseorang yang menduduki dan 

melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Sementara itu, 

tugas guru adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa selain 

mengajar atau proses pembelajaran, guru juga mempunyai tugas melaksanakan 

pembimbingan maupun pelatihan pelatihan bahkan perlu melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. 

Profesionalitas guru dalam proses pendidikan memiliki peranan yang 

sangat strategis dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, 

kematangan menuju kemandirian. Hal itu disebabkan guru berperan bukan hanya 

mengajar, menyampaikan sejumlah materi pelajaran dalam rangka 

pertanggungjawaban pembelajaran, melainkan guru juga harus bertindak sebagai 

pendidik. Tugas dan peran guru, antara lain menguasai dan mengembangkan 

materi pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran, mengontrol 

dan mengevaluasi kegiatan belajar siswa sesuai tahapan yang telah dilakukan 

dalam proses pembelajaran. 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena 

merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut 
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maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi 

merupakan hal penting. Karena melalui penilaian kinerja, hasilnya dapat dijadikan 

sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja karyawan dan sebagai bahan bagi 

pimpinan untuk menaikkan jenjang karier pegawai yang berprestasi. Melalui 

penilaian kinerja, organisasi dapat memilih dan menempatkan orang yang tepat 

untuk menduduki suatu jabatan tertentu secara obyektif. Untuk mengetahui tinggi-

rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian kinerja. Dikaitkan dengan 

kinerja guru di dalam organisasi sekolah pada dasarnya ditentukan oleh 

kemampuan dan kemauan guru dalam ikut serta mendukung proses belajar 

mengajar. Faktor ini merupakan potensi guru untuk dapat melaksanakan tugas-

tugasnya untuk mendukung kebutuhan sarana pendidikan di sekolah. 

Di sisi lain, motivasi mendorong seseorang untuk bertindak melakukan 

sesuatu (Ngalim Purwanto, 2011:60). Motivasi dapat bersumber dari dalam diri 

sendiri (motivasi internal) dan dari luar diri (motivasi eksternal). Motivasi kerja 

yang baik, bilamana timbul dari keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan 

aktivitas. Apabila seseorang memiliki motivasi internal dalam dirinya, maka ia 

akan bekerja dengan baik, bahkan tidak memerlukan motivasi dari luar untuk 

mendorong dia bekerja. Dalam menjalankan aktivitas, motivasi internal sangat 

diperlukan, terutama untuk belajar sendiri. Guru yang mempunyai motivasi 

berprestasi yang tinggi, tentu dalam bekerja akan melaksanakan segala tugasnya 

dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada berjalannya 

proses belajar mengajar. 
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Selain kemampuan professional guru, kinerja guru ditentukan pula oleh 

motivasi berprestasi dari guru itu sendiri. Motivasi berprestasi harus ada dalam 

jiwa guru. Motivasi berprestasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau 

dorongan kerja. Oleh sebab itu, motivasi berprestasi dalam psikologi sebagai 

pendorong semangat kerja. Bila tidak punya motivasi, maka ia tidak akan berhasil 

untuk mendidik. 

Beberapa penelitian membuktikan terdapat pengaruh positif 

antaramotivasi dengan kinerja guru. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan 

olehOndima, dkk (2014) dengan judul “Effects of Motivation on 

teacher’sperformance in Kenyan Schools: A Survey of Nyamira District 

Secondary Schoolsin Nyamira Country”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

hubungan yangpositif antara motivasi dan kinerja guru.Pada dasarnya guru 

memiliki potensi untuk berkreasi dan meningkatkan kinerja, namun banyak faktor 

yang menghambat mereka dalam mengembangkanberbagai potensinya secara 

optimal. Oleh karena itu, guru perlu mendapatkanbimbingan yang kontinu dan 

berkesinambungan dengan program yang terarah dansistematis untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Guru yang dalam melakukan pekerjaan mempunyai motivasi berprestasi, 

senantiasa akan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai 

keberhasilan. Orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan berusaha 

keras untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam suatu pekerjaan. Ia akan 

bahagia atas keberhasilan yang diperolehnya. Perasaan bahagia itu akan 

mendorong dirinya untuk bekerja lebih giat, tekun dan penuh tanggung jawab 
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serta bersemangat dalam mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan padanya. 

Sebaliknya, orang yang mempunyai motivasi berprestasi rendah lebih suka 

memiliki pekerjaan yang mudah dan menghindari pekerjaan yang sulit. Hal ini 

menunjukkan adanya rasa kurang bertanggungjawab terhadap tugas yang 

diberikan.Motivasi sebagai suatu kekuatan potensial yang ada pada diri seseorang, 

yang dapat dikembangkannya sendiri, atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan 

luar yang pada intinya sekitar imbalan moneter dan imbalan non-moneter, yang 

dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif tergantung situasi 

dan kondisi yang dihadapi oleh orang yang bersangkutan. 

Kinerja guru tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa adanya faktor 

yang mempengaruhi. Sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat meningkatkan 

kinerja guru, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kesepuluh faktor 

tersebut adalah: (1) dorongan untuk bekerja; (2) tanggung jawab terhadap tugas; 

(3) minat terhadap tugas; (4) penghargaan atas tugas; (5) peluang untuk 

berkembang; (6) perhatian dari kepala sekolah; (7) hubungan interpersonal 

dengan sesama guru; (8) MGMP dan KKG; (9) kelompok diskusi terbimbing; dan 

(10) layanan perpustakaan (Mulyasa 2010:227). 

Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan RI untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 dan data yang telah 

dihimpun pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Bacukiki Kota 

Parepare memberikan informasi bahwa: (1) Sebaran data guru yang ada di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare sebanyak 124 orang yang terdiri atas laki-laki 

sebanyak 26 orang dan perempuan sebanyak 98 orang. Sedangkan jumlah SD 
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Negeri yang memiliki NPSN dan terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI sebanyak 10 sekolah, (2) Pengembangan keprofesionalan guru 

masih dianggap rendah yang diperoleh setiap guru, baik secara mandiri sendiri 

yang dilakukan guru yang bersangkutan maupun kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Parepare, terindikasi masih ada 

guru dalam mengajar menggunakan satu jenis strataegi dan metode mengajar saja, 

padahal tuntutan kurikulum sekarang ini, membutuhkan inovasi dan kreatifitas 

guru untuk mengaktifkan siswa dalam belajar, masih didominasi dalam mengajar, 

guru memilih metode ceramah dan pemberian tugas semata, (3) sebagian guru 

kurang termotivasi dalam mengembangkan kompetensi yang dimilikinya melalui 

workshop, bimtek atau lokakarya lainnya, hanya sebatas mengikuti seminar yang 

diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan surat tugas, padahal seorang guru 

harus menemukan berbagai bahan ajar dan media pembelajaran yang mampu 

membangkitkan motivasinya dalam mengajar, (4) penguasaan dan pengendalian 

serta pemanfaatan kecerdasan emosional guru dalam menjalankan tugas pokoknya 

sebagai seorang guru belum maksimal dilakukan, masih ditemukan guru dalam 

mengajar hanya mampu mengelola kecerdasan emosional secara parsial, hanya 

per individu siswa yang diajarnya, padahal kemampuan mengelola kecerdasan 

emosional dalam proses pembelajaran di kelas sangat membantu guru untuk 

mengajak siswanya ikut serta secara aktif dan mengambil bagian dalam 

belajarnya, (5) masih rendahnya prestasi kerja yang diperoleh para guru-guru 

yang ada di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, baik dalam akademi maupun non 

akademik khususnya dalam pengelolaan proses pembelajaran sesuai dengan 
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tujuan yang ingin dicapai, sangat minim guru yang mendapatkan juara guru 

teladan atau menjadi pemenang dalam lomba guru berprestasi tingkat kota, 

provinsi maupun nasional. Begitu pula dengan prestasi keprofesian yang 

diselenggarakan oleh pihak lain. Merujuk pada kondisi tersebut, maka ingin 

diteliti secara komprehensif dan mendalam tentang sebarap besar pengaruh 

kemampuan professional guru, kecerdasan emosional guru dan motivasi kerja 

guru baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD 

Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian dan analisis telaah pada latar belakang penelitian yang telah 

diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kemampuan professional guru terhadap kinerja guru SD 

Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare? 

2. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru SD 

Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?   

3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD Negeri di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?   

4. Bagaimana pengaruh kemampuan professional guru, kecerdasan emosional 

guru dan motivasi kerja guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD 

Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?   
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian yang telah 

diuraikan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan professional guru terhadap kinerja 

guru SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional guru terhadap kinerja 

guru SD Negeri di Kecamatan Bacukiki  Kota Parepare.   

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD 

Negeri di Kecamatan Bacukiki  Kota Parepare.   

4. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan professional guru, kecerdasan 

emosional guru dan motivasi kerja guru secara bersama-sama terhadap kinerja 

guru SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.   

D. Manfaat Penelitian 

Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang 

pendidikan bagi pemerintah Kota Parepare, khususnya meningkatkan kinerja 

guru SD Negeri di Kecamatan Bacukiki di Kota Parepare 

2. Menjadi data pemetaan kinerja guru bagi Dinas Pendidikan Kota Parepare 

dalam melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru-guru SD 

Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. 
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3. Menjadi bahan masukan bagi kepala sekolah yang ada dalam wilayah 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare untuk berupaya meningkatkan kinerja 

guru secara berkesinambungan. 

4. Menjadi bahan masukan yang positif bagi guru SD Negeri yang ada dalam 

lingkup Kecamatan Bacukiki Kota Parepareuntuk meningkatkan kinerjanya 

baik secara mandiri maupun diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan 

pusat serta pihak lain. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi bahan sumber data dan pertimbangan dalam analisis 

secara mendalam tahapan penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian 

terdahulu diuraikan berikut ini. 

1. Edy Suparno (2005) tentang pengaruh kompetensi, motivasi kerja, dan 

kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru di SMP Negeri se Rayon 

Barat Kabupaten Sragen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kompetensi guru, motivasi kerja dan kecerdasan emosional guru 

baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja guru di SMP Negeri se 

Rayon Barat Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif korelasional dengan jumlah sampel 196 guru dari 400 guru dengan 

menggunakan tabel Krecjie dan teknik proporsional random sampling secara 

undian. Teknik analisis data digunakan analisis uji t dan regresi berganda. 

Hasil temuan: (1) Ada pengaruh yang signifikan kompetensi, motivasi kerja 

dan kecerdasan emosional guru secara bersama terhadap kinerja guru SMP 

Negeri se Rayon Barat Kabupaten Sragen, (2) Ada pengaruh yang signifikan 

kompetensi guru terhadap kinerja guru SMP Negeri se Rayon Barat 

Kabupaten Sragen, (3) Ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap 

kinerja guru SMP Negeri se Rayon Barat Kabupaten Sragen, (4) Ada 

pengaruh yang signifikan kecerdsaan emosional guru terhadap kinerja guru 

SMP Negeri se Rayon Barat Kabupaten Sragen. 
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2. Mahmudah Eny Widyaningrum (2013) Pengaruh kecerdasan kinerja, 

emosional dan spiritual terhadap kinerja guru SMP Negeri di 

Surabaya.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru 

yang mengajar di salah satu SMP Negeridi Surabaya sebesar 67 orang. 

Penelitian inimenggunakan metode sensus, jumlah sampelsama dengan jumlah 

populasinya. Hasil penelitian disimpulkansebagai berikut:(1) kecerdasan 

kinerja, kecerdasanemosional, dan kecerdasan spiritual secara simultandan 

signifikan berpengaruh terhadap kinerja guru disalah satu SMP Negeri di 

Surabaya. Hal ini dapat dilihatdari hasil uji F yang memiliki nilai Psig. sebesar 

0.000,dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat nilai alpha (0.05); (2)kecerdasan 

kinerja, kecerdasan emosional, dankecerdasan spiritual secara parsial dan 

signifikanberpengaruh terhadap kinerja guru di salah satu SMPNegeri di 

Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t,dimana masing-masing variabel 

memiliki nilai sig. yanglebih kecil dari nilai sig.alpha (0.05); (3) 

Kecerdasanemosional mempunyai pengaruh dominan terhadapkinerja guru di 

salah satu SMP Negeri di Surabaya. Halini dapat dilihat dari kecerdasan 

emosional yangmemiliki nilai paling besar.  

3. Lely Kaindah (2016). Pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja guru 

dimoderasi iklim organisasi (Study pada SMP Muhammadiyah se Kabupaten 

Pati). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan 

motivasiterhadap kinerja guru dimoderasi Iklim organisasi (Studi pada SMP 

Muhammadiyah se kabupaten Pati). Penelitian ini termasuk ke dalam data 

kuantitatif melalui hasil penyebaran kuesionardengan jumlah populasi yaitu 

sebanyak 100 orang guru. Pengukuran menggunakan skala Likert dengan 7 
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(tujuh) alternatifjawaban. Uji instrumen yang digunakan adalah uji validitas dan 

reliabilitas. Sedangkanuji model yang digunakan adalah koefisien determinasi 

(R2) dan uji F (Goodnes of Fit).Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Kompetensiberpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, (2) 

Motivasi berpengaruhpositif terhadap kinerja guru, (3) iklim organisasi 

berpengaruh positif dan signifikanterhadap kinerja guru, (4) iklim organisasi 

berpengaruh positif dan signikan terhadapkinerja guru, dan (5) Iklim organisasi 

memperkuat pengaruh kompetensi dan motivasiterhadap kinerja guru. 

4. Agus Sri Mulyanto (2008) Hubungan antara kompetensi profesional guru 

dankonsep diri guru dengan kinerja guru kelas V Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008/2009. Penelitian ini 

menggunakan penelitiankuantitatif dengan jenis deskripsi korelasional. 

Populasi penelitianadalah semua guru kelas V Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan GrogolKabupaten Sukoharjo. Sampel penelitian sebanyak 38 

orang diambil denganteknik sampling sensus atau sampling total semua 

populasi digunakansebagai sampel penelitian melalui instrumen berbentuk 

angket.Selanjutnya data dianalisis denganmenggunakan teknik regresi ganda 

dan korelasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) ada hubungan positif 

yangsignifikan antara kompetensi profesional guru dengan kinerja guru 

dengansumbangan efektif 23 %, (2) ada hubungan positif yang signifkan 

antara konsepdiri guru dengan kinerja guru dengan sumbangan efektif 54 % 

dan (3) adahubungan positif yang signifikan secara bersama-sama antara 

kompetensiprofesional guru dan konsep diri guru dengan kinerja guru dengan 
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sumbanganefektif 77 % . Hal ini menunjukan bahwa kedua variabel bebas 

dapatmenjadi prediktor yang baik bagi kinerja guru. 

5. Andri Priadi, (2018) Pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja guru (Studi kasus SMA Negeri 6 dan 

SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa dan mencari pengaruh kecerdasan intelektualterhadap kinerja 

guru, kecerdasan emosional pada kinerja guru, kecerdasan spiritualpada 

kinerja guru dan variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. 

Teknik penelitian yang digunakan metodedeskriptif korelasional. Hasil nilai 

determinasi yaitu0,266, bahwa kemampuan ketiga bebas menjelaskan 

pengaruhnyaterhadap variabel terikat adalah sebesar 26,6%. Sedangkan 73,4% 

dari variabel yangtidak diteliti. Nilai F-Hitung 12,744, dan nilai F-tabel adalah 

2,68 dengan keakuratan95% atau α = 0,05. Dengan demikian, nilai akhir 

penelitian menolak Ho dan menerimaHa. Jadi, ketiga ariabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel danpersamaan Y = 12,097 + 

0,313X1 + 0,026X2 + 0,362X3 artinya ada persamaantersebut dapat dilihat 

bahwa ketiga variabel bebas memiliki kemampuan untukmemengaruhi 

variabel terikat kinerja. 

6. Nila Fitria (2015) Pengaruh kecerdasan emosi dan konsep diri terhadap 

kemampuan mengajar guru Taman Kanak-Kanak. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tentang hubungan antara kedua variabel bebas (kecerdasan 

emosi dan konsep diri) dengan variabel terikat (kemampuan mengajar guru 

taman kanak-kanak). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Taman 
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Kanak-Kanak se-Kecamatan Larangan Tangerang (jumlah guru sebanyak 310 

orang). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Terdapat hubungan 

yang signifikan antara kecerdasan emosi (X1) dengan kemampuan mengajar 

guru taman kanak-kanak (Y), koefisien korelasi sebesar 0, 32. (2) Terdapat 

hubungan yang signifikan antara konsep diri (X2) dengan kemampuan 

mengajar guru taman kanak-kanak, koefisien korelasi sebesar 0,48. (3) 

Koefisien korelasi ganda secara bersama-sama antara kecerdasan emosi dan 

konsep diri dengan kemampuan mengajar guru taman kanak-kanak diperoleh 

(Ry12) sebesar 0,48 danpengujian signifikansi melalui uji F diperoleh Fhit 

sebesar 8,00 lebih besar dari pada Ftab sebesar 3,18 sehingga koefisien 

korelasi ganda (Ry12) dinyatakan signifikan. 

7. Bahrudi Efendi Damanik(2018) Pengaruh kemampuan intelektual dan 

motivasi kerja terhadap kinerja guru. Tempat penelitian ini dilaksanakan di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Pematangsiantar. Teknik 

penarikan sampel yaitu total sampling maka sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 30 orang guru yaitu seluruh populasi. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara pembagian kuesioner. Analisis data yang digunakan 

analisis regresi linier berganda diolah dengan program software aplikasi SPSS 

versi 2.2. Kesimpulannya: (1) Variabel kemampuan intelektual dan motivasi 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

dengan nilai Fhitung > Ftabel (17.906> 3,350), (2) Variabel kemampuan 

intelektual secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru, dengan nilai thitung > ttabel (2.339 > 2,042), (3) Variabel motivasi 
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secara partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru dengan 

nilai thitung > ttabel (5.552 > 2,042), dan (4) Nilai R Square pada tabel diatas 

adalah 0,570, hal ini menunjukkan bahwa 57%% variabel kinerja guru dapat 

dijelaskan oleh variabel kemampuan intelektual dan motivasi, sedangkan 

sisanya sebesar 43% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti misalnya 

tingkat disiplin guru, kompentensi guru, fasilitas PBM dan lain sebagainya. 

8. Syahrum, Syahruddin Usman, dan Nur Yamin (2019) Pengaruh 

profesionalisme guru dan kecerdasan emosional terhadap kinerja guru 

pendidikan Agama Islam di MTs Negeri 2 Bulukumba.Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

melalui metode ex post facto. Populasi yang menjadi subjek penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik berjumlah 604 orang. Teknik penentuan sampel 

yang digunakan adalah proportional random sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak 120 dari 604 peserta didik.Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah menyebarkan angket kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear 

berganda. Disimpulkan bahwa secara parsial dan simultan profesionalisme 

guru dan kecerdasan emosional guru berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru pendidikan Agama Islam di MTs Negeri 2 Bulukumba.  

Berdasarkan uraian hasil penlitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

Terdahulu 

Judul Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 
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1 Edy 
Suparno 

(2005) 

Pengaruh 
kompetensi, 

motivasi kerja, dan 

kecerdasan 

emosional guru 
terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri 

se Rayon Barat 
Kabupaten Sragen 

Penelitian terdahulu 
dengan penelitian 

ini, terdapat variabel 

bebas dan variabel 

terikat untuk 
mengukur  kinerja 

guru 

Jika dibandingkan 
hasil penelitian 

terdahulu memiliki 

variabel bebas 

kompetensi kerja, 
maka penelitian ini 

memiliki variabel 

bebas kemampuan 
profesional guru 

 

2 Mahmudah 

Eny 
Widyaning

rum (2013) 

Pengaruh kecerdasan 

kinerja, emosional 
dan spiritual 

terhadap kinerja 

guru SMP Negeri di 
Surabaya 

Penelitian terdahulu 

dengan penelitian 
ini, terdapat variabel 

bebas dan variabel 

terikat untuk 
mengukur  kinerja 

guru 

Jika dibandingkan 

hasil penelitian 
terdahulu memiliki 

variabel bebas 

kecerdasan spritual, 
maka penelitian ini 

memiliki variabel 

bebas kemampuan 
profesional guru 

 

3 Lely 

Kaindah 
(2016). 

Pengaruh 

kompetensi dan 
motivasi terhadap 

kinerja guru 

dimoderasi iklim 

organisasi (Study 
pada SMP 

Muhammadiyah se 

Kabupaten Pati) 

Penelitian terdahulu 

dengan penelitian 
ini, terdapat variabel 

bebas dan variabel 

terikat untuk 

mengukur  kinerja 
guru 

Jika dibandingkan 

hasil penelitian 
terdahulu memiliki 

variabel antara yaitu 

iklim organisasi, 

maka penelitian ini 
memiliki variabel 

bebas kemampuan 

profesional guru 
 

4 Agus Sri 

Mulyanto 

(2008) 

Hubungan Antara 

Kompetensi 

Profesional Guru 
danKonsep Diri 

Guru dengan Kinerja 

Guru Kelas V 
Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan 

Grogol Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 

2008/2009 

Penelitian terdahulu 

dengan penelitian 

ini, terdapat variabel 
bebas dan variabel 

terikat untuk 

mengukur  kinerja 
guru 

Jika dibandingkan 

hasil penelitian 

terdahulu memiliki 
variabel bebas yaitu 

konsep diri guru, 

maka penelitian ini 
memiliki variabel 

bebas motivasi guru 

 

5 Andri 

Priadi, 
(2018) 

Pengaruh kecerdasan 

intelektual, 
kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan spiritual 
terhadap kinerja 

guru (Studi kasus 

SMA Negeri 6 dan 

SMA Negeri 8 Kota 

Penelitian terdahulu 

dengan penelitian 
ini, terdapat variabel 

bebas dan variabel 

terikat untuk 
mengukur  kinerja 

guru 

Jika dibandingkan 

hasil penelitian 
terdahulu memiliki 

variabel bebas yaitu 

kecerdasan spiritual, 
maka penelitian ini 

memiliki variabel 

bebas motivasi guru 

dan kemampuan 
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Tangerang Selatan). professional guru 

6 Nila Fitria 
(2015) 

Pengaruh 
Kecerdasan Emosi 

dan Konsep Diri 

Terhadap 
Kemampuan 

Mengajar Guru 

Taman Kanak-
Kanak 

Penelitian terdahulu 
dengan penelitian 

ini, terdapat variabel 

bebas dan variabel 
terikat untuk 

mengukur  kinerja 

guru 

Jika dibandingkan 
hasil penelitian 

terdahulu hanya 

memiliki dua 
variabel bebas, maka 

penelitian ini 

memiliki tiga 
variabel bebas 

motivasi guru dan 

kemampuan 

professional guru 

7 Bahrun 

Efensi 

Damanik(2
018) 

Pengaruh 

kemampuan 

intelektual dan 
motivasi kerja 

terhadap kinerja 

guru. Tempat 

penelitian ini 
dilaksanakan di 

Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) 
Negeri 10 

Pematangsiantar 

Penelitian terdahulu 

dengan penelitian 

ini, terdapat variabel 
bebas dan variabel 

terikat untuk 

mengukur  kinerja 

guru 

Jika dibandingkan 

hasil penelitian 

terdahulu hanya 
memiliki dua 

variabel bebas, maka 

penelitian ini 

memiliki tiga 
variabel bebas 

kecerdasan 

emosional  

8 Syahrum, 

Syahruddin 
Usman, 

Nur Yamin 

(2019) 

Pengaruh 

profesionalisme guru 
dan kecerdasan 

emosional terhadap 

kinerja guru 
pendidikan Agama 

Islam di MTs Negeri 

2 Bulukumba 

Penelitian terdahulu 

dengan penelitian 
ini, terdapat variabel 

bebas dan variabel 

terikat untuk 
mengukur  kinerja 

guru 

Jika dibandingkan 

hasil penelitian 
terdahulu hanya 

memiliki dua 

variabel bebas, maka 
penelitian ini 

memiliki tiga 

variabel bebas 

motivasi guru 

 

 

B. Kajian Pustaka 

1. Ruang Lingkup Kemampuan Profesional Guru 

a. Pengertian Kemampuan Profesional Guru 

Profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan 

suatu keahlian pada pendidikan dan jenjang pendidikanya atau dengan 

terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, yang 

dimiliknya merupakan jalan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari 
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apa yang berupa perkerjaanya.Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi (UU. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pasal 1.4). Guru sebagai pendidik professional dituntut untuk 

selalu menjadi teladan bagi masyarakat di sekelilingnya.  

Guru sebagai suatu profesi dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) tentang guru dan dosen adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Lebih lanjut, Sagala (dalam Deden, 2011), 

menegaskan bahwa, guru yang memenuhi standar adalah guru yang 

memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa 

yang harus dilakukan, baik ketika di dalam maupun di luar kelas. 

Guru yang profesional adalah guru yang kompeten menjalankan 

profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Untuk memahami 

beratnya profesi guru karena harus memiliki keahlian ganda berupa 

keahlian dalam bidang pendidikan dan keahlian dalam bidang studi yang 

diajarkan, maka Kellough (dalam Deden, 2011) mengemukakan 

profesionalisme guru antara lain sebagai berikut. 

1) Menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkan. 
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2) Guru merupakan anggota aktif organisasi profesi guru, membaca 

jurnal profesional, melakukan dialog sesama guru, mengembangkan 

kemahiran metodologi, membina siswa dan materi pelajaran. 

3) Memahami proses belajar dalam arti siswa memahami tujuan belajar, 

harapan-harapan, dan prosedur yang terjadi di kelas. 

4) Mengetahui cara dan tempat memperoleh pengetahuan. 

5) Melaksanakan perilaku sesuai model yang diinginkan di depan kelas. 

6) Memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, berani mengambil resiko, 

dan siap bertanggung jawab. 

7) Mengorganisasikan kelas dan merencanakan pembelajaran secara 

cermat. 

Walaupun segala perilaku guru selalu diperhatikan masyarakat, 

terutama perilaku guru yang berhubungan dengan profesinya. Hal ini 

berhubungan dengan pola tingkah laku dalam memahami, menghayati serta 

mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya.  

Menurut Saudagar dan Idrus (2009:87-88), suatu jabatan dapat 

termasuk kategori profesi apabila memenuhi setidak-tidaknya lima syarat, 

yaitu sebagai berikut. 

a) Didasarkan atas sosok ilmu pengetahuan teoretik (body of theoretical 

knowledge) yang disepakati bersama. 

b) Komitmen untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam 

praktek secara otonom dan berkekuatan monopoli. 
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c) Adanya kode etik profesi sebagai instrumen untuk memonitor tingkat 

ketaatan anggotanya dan sistem sanksi yang perlu diterapkan. 

d) Adanya organisasi profesi yang mengembangkan, menjaga, dan 

melindungi profesi. 

e) Sistem sertifikasi bagi individu yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan untuk dapat menjalankan profesi tersebut. 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, 

jelas membedakan antara pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik 

dipastikan merupakan tenaga profesional, yaitu guru yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena sebagai tenaga 

professional, pendidik harus memiliki kualifikasi minimal dan sertifikasi 

sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. Tidak semua tenaga 

kependidikan merupakan jabatan yang memerlukan keahlian profesional, 

karena termasuk dalam pengertian ini adalah tenaga administrasi dan 

penyelenggara pendidikan. 

b. Aspek Profesional Guru 

Dalam tinjauan kompetensi professional guru, ditemukan ada dua aspek 

yang harus dimiliki seorang guru (Depdiknas, 2007), yaitu :  

1) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 
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a) Guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar untuk mata pelajaran yang diampunya, untuk 

mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, 

melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan 

memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan. 

b) Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

c) Guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan 

membantu peserta didik untuk memahami konsep materi 

pembelajaran. 

2) Mengembangkan Keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. 

a) Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan 

didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri. 

b) Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman 

sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti 

yang menggambarkan kinerjanya. 

c) Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk 

mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

selanjutnya dalam program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB). 
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d) Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak 

lanjutnya. 

e) Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, 

mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi), dan 

aktif dalam melaksanakan PKB. 

f) Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan 

pelaksanaan PKB. 

Ada beberapa alasan mengapa seorang guru harus terus belajar 

selama dia berprofesi sebagai pendidik, sebagai berikut. 

a) Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 

b) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut 

guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang 

berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk 

bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. 

c) Karakter peserta didik yang senantiasa berbeda dari generasi ke 

generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode 

pembelajaran yang digunakan pada peserta didik generasi 

terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi 

sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang 
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digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik 

saat ini. 

2. Hakikat Kecerdasan Emosional Guru 

a. Definisi Kecerdasan Emosional Guru 

Perkembangan emosional menurut Hurlock (2018) adalah perasaan 

batin seseorang, baik berupa pergolakan pikiran, nafsu, keadaan mental 

dan fisik yang dapat muncul atau termanifestasi ke dalam gejala-gejala 

seperti takut, cemas, murung, kesal, iri, cemburu, senang, kasih sayang 

dan ingin tahu.Sedangkan menurut Ary Ginanjar Emosional Question 

(EQ) (2014) adalah kemampuan untuk merasa, yang kuncinya pada 

kejujuran suara hati sendiri. Sedangkan menurut Susanto, perkembangan 

sosial emosional adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial 

dan emosional anak dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan 

bekerjasama. 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan 

individu untuk dapat memahami dirinya sendiri, memahami kekuatan 

dan kelemahan diri, perasaannya dan kemampuan mengelola emosi diri 

sehingga mampu untuk memotivasi diri sehingga memunculkan sikap 

semangat tekun, percaya diri, tidak mudah putus asa, mampu 

mengekspresikan perasaan dan bekerja mandiri. 
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Sedangkan kecerdasan emosional anak usia dini adalah 

kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan perasaan diri seperti 

bahagia atau sedih, kemampuan memotivasi diri/semangat, percaya 

diri/berani tampil, bangga dengan hasil karya sendiri, menghargai orang 

lain/teman bermain. 

Daniel Goleman (dalam Rini Hildayani, 2014)menyatakan bahwa 

emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu 

keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk 

bertindak. Teori perkembangan emosional yang banyak dipakai untuk 

menjelaskan perkembangan anak adalah teori kebutuhan Maslow. Teori 

ini secara rinci menjelaskan tahapan kebutuhan seseorang, dari yang 

paling rendah sampai yang paling tinggi. Kebutuhan yang paling rendah 

adalah kebutuhan fisik, membuat seseorang lebih terpaku pada 

pemenuhan rasa lapar, haus dan tempat tinggal. Kebutuhan yang paling 

tinggi adalah kebutuhan aktualisasi. Maslow memformulasikan sebuah 

teori mengenai motivasi manusia dikaitkan dengan kebutuhan manusia 

yang digambarkan sebagai hierarki. Ada 5 kebutuhan pada hirarki 

tersebut, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan 

memiliki dan cinta, kebutuhan kepercayaan diri, serta kebutuhan 

aktualisasi. 

Salovey dan Mayer dalam Saptono (2010) merumuskan konsep 

intelegensi emosi secara akademisformal sebagai kemampuan untuk 

mempersepsi dan mengekspresikan emosi, mengasimilasikan emosi ke 
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dalam pemikiran, memahami dan berfikir dengan mempertimbangkan 

emosi, serta mengatur emosi diri dan orang lain.Menurut Goleman 

dalam Saptono (2010) mendefinisikan intelegensi emosi sebagai 

kemampuan yang meliputi pengendaliandiri, semangat dan ketekunan, 

serta kemampuan untuk memotivasidiri. Intelegensi emosi dipahaminya 

sebagai kemampuan untuk menghargai dan mengatur emosi dalam diri 

sendiri dan orang lain. Sedangkan Meyer (2008) mendefinisikan 

intelegensi emosi sebagai kesatuan kapabilitas non kognitif, kompetensi 

dan keterampilan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

berhasil di dalam menghadapi tuntutan dan tekanan lingkungan. 

Istilah kecerdasan emosi pertama kali berasal dari konsep 

kecerdasan sosial yang dikemukakan oleh Thordike pada tahun 1920 

dengan membagi 3 bidang kecerdasan yaitu kecerdasan abstrak (seperti 

kemampuan memahami dan memanipulasi simbol verbal dan 

matematika), kecerdasan konkrit seperti kemampuan memahami dan 

memanipulasi objek, dan kecerdasan sosial seperti kemampuan 

berhubungan dengan orang lain. 

Kecerdasan sosial menurut Thordike yang dikutip Goleman (2002) 

adalah kemampuan untuk memahami dan mengatur orang lain untuk 

bertindak bijaksana dalam menjalin hubungan, meliputi kecerdasan 

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal 

adalah kecerdasan untuk kemampuan untuk memahami orang lain, 
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sedangkan kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengelola diri 

sendiri (Mangkunegara, 2005). 

Salovey dan Mayer dalam Saptono(2010) mendefinisikan 

kecerdasan emosional atau yang seringdisebut EQ sebagai himpunan 

bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau 

perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-

milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing 

pikiran dan tindakan. 

Kecerdasan emosional (bahasa Inggris: emotional quotient, 

disingkat EQ) adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, 

mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di 

sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan 

terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan, kecerdasan 

(intelijen) mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid 

akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional (EQ) belakangan ini dinilai 

tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual (IQ). Kecerdasan 

emosional dua kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam 

memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. 

Teori mengenai kecerdasan emosional pertama kali dicetuskan 

oleh Salovey dan Mayer tahun 1990. Mereka (Solovey dan Mayer) 

mendefinisikan EQ (emotional quotient) sebagai kemampuan untuk 

memahami perasaan diri sendiri, untuk berempati terhadap perasaan 

orang lain dan untuk mengatur emosi, yang secara bersama berperan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Kemampuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kontribusi
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dalam peningkatan taraf hidup seseorang. Semula ide ini hanya 

diperkenalkan di sekitar lingkungan pendidikan saja (Mangkunegara, 

2005). Menurut Goleman (2002), kecerdasan emosional adalah 

kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi 

(to manage ouremotional life with intelligence); menjaga keselarasan 

emosi dan pengungkapannya (the appropriateness of emotion and its 

expression) melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, 

motivasi diri, empati dan keterampilan sosial 

 

b. Dimensi Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional (kecerdasan intrapersonal) ini ditandai 

dengan kemampuan memahami perasaan/emosi sendiri dan kemampuan 

membedakan emosi, serta mempuyai pengetahuan tentang kekuatan dan 

kelemahan diri. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung 

menyukai fantastik. Orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal ini 

mereka sering tampak sebagai sosok pendiam dan mandiri, mempunyai 

kemauan yang kuat tidak mudah putuh asa. Seseorang yang memiliki 

kcerdasan intrapersonal belajar sesuatu melalui diri mereka sendiri. 

Seseorang yang optimal dalam kecerdasan emosionalnya akan cenderung 

mampu mengontrol perasaannya, mereka selalu introspeksi diri, 

mengetahui dan mengelola minat dan perasaannya, mengetahui 

kelemahan dan kekuatan dirinya, pandai membuka diri dan menentukan 

tujuan yang realistis. 
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Menurut Howard Gardner (2006) terdapat lima pokok utama dari 

kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola 

emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu 

merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta 

dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri.Kecerdasan 

emosional telah diterima dan diakui kegunaannya. Seorang eksekutif atau 

profesional yang secara teknik unggul dan memiliki EQ yang tinggi 

adalah orang-orang yang mampu mengatasi konflik, melihat kesenjangan 

yang perlu dijembatani atau diisi, melihat hubungan yang tersembunyi 

yang menjanjikan peluang, berinteraksi, penuh pertimbangan untuk 

menghasilkan yang lebih berharga, lebih siap, lebih cekatan, dan lebih 

cepat dibanding orang lain. 

Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak 

bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu peranan 

lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat 

mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Keterampilan 

EQ bukanlah lawan keterampilan IQ atau keterampilan kognitif, namun 

keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingkatan konseptual 

maupun di dunia nyata. Selain itu, EQ tidak begitu dipengaruhi oleh 

faktor keturunan. 

Sementara itu, Hein (1999) menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional adalah suatu bentuk kecerdasan yang berkaitan dengan sisi 

kehidupan emosi, seperti kemampuan untuk menghargai dan mengelola 

https://id.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
https://id.wikipedia.org/wiki/Alat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diri&action=edit&redlink=1
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emosi diri dan orang lain, untuk memotivasi diri seseorang dan 

mengekang emosi, dan untuk mengatasi hubungan interpersonal secara 

efektif. Didasari pemikiran Goleman tersebut, Hein menyatakan 

komponen-komponen utama dalam kecerdasan emosional adalah : 

1) Mengetahui emosi-emosi diri sendiri; 

2) Mengelola emosi-emosi diri sendiri; 

3) Memotivasi diri sendiri 

4) Menghargai emosi orang lain; 

5) Mengatasi kerjasama 

c. Karakteristik dan Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Meyer menunjukkan beberapa tahapan-tahapan kecerdasan emosi, 

yang dapat diuraikan.Tahap pertama adalah merasakan emosi, yakni 

kemampuan untuk mengidentifikasi emosi di wajah: kebahagiaan, 

kesedihan, kemarahan, dan ketakutan mudah untuk dikenali. Kemampuan 

seseorang untuk merasakan emosi secara akurat melalui wajah atau suara 

orang lain bisa menjadi permulaan penting untuk memahami emosi 

secara mendalam. 

Tahap kedua adalah menyampaikan bahwa manusia bisa 

memfasilitasi pikiran dengan emosi, yakni kemampuan untuk 

memanfaatkan informasi emosional dan secara langsung untuk 

meningkatkan pemikiran. Dalam tahapan ini, emosi penting untuk 

mendorong kreativitas. Perubahan suasana hati dan mood positif 

berpengaruh terhadap pemikiran kreatif. 
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Tahap ketiga adalah memahami emosi, yakni kemampuan manusia 

untuk memahami informasi emosi dalam sebuah hubungan, transisi dari 

satu emosi ke lainnya, serta informasi linguistik tentang emosi. Mayer 

menjelaskan: kebahagiaan biasanya mendorong keinginan untuk 

bergabung dengan orang lain, marah mendorong keinginan untuk 

menyerang atau menyakiti orang lain, ketakutan mendorong keinginan 

untuk melarikan diri. 

Tahap ketiga adalah tahap mengelola emosi. Mayer dkk 

mengatakan bahwa hal tersebut bisa dilakukan apabila seseorang 

memahami emosi.“Ketika seseorang berada dalam zona kenyamanan 

emosional, menjadi mungkin untuk mengatur dan mengelola emosi 

seseorang dan orang lain, sehingga dapat mengembangkan diri sendiri 

dan orang lain dan tujuan di lingkungan sosial. 

Seorang psikolog mendalami bidang kecerdasan emosional yang 

bernama Daniel Goleman menyatakan bahwa yang perlu diketahuibahwa 

untuk mengidentifikasi karakteristik kematangan emosi seseorang ada 

beberapa komponen yang bisa digunakan sebagai parameter utama. 

Berikut ini merupakan gambaran singkat mengenai komponen tersebut : 

1) Self-awareness atau Kesadaran Diri : Kemampuan mengenali dan 

memahami suasana hati dan motivasi diri, serta dampaknya terhadap 

orang lain. Untuk bisa mencapai ini, harus dapat memantau keadaan 

emosi diri sendiri. 
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2) Self-Regulation atau Pengendalian diri : Kemampuan seseorang untuk 

tidak bereaksi secara gegabah. Komponen ini juga menunjukkan cara 

untuk mengekspresikan diri secara tepat sehingga setiap tindakan 

tidak diatur oleh aspek emosi saja. 

3) Internal Motivation atau Motivasi Diri : Kemampuan seseorang yang 

berkaitan dengan minat belajar dalam rangka melakukan perbaikan 

diri secara terus menerus. Misalnya saja, rasa inisiatif dan komitmen 

untuk menyelesaikan kewajiban. 

4) Empati : Kemampuan untuk memahami reaksi emosional orang lain. 

Hal ini hanya bisa dicapai jika sudah mencapai kesadaran diri. 

Contohnya sikap proaktif untuk mengantisipasi kebutuhan orang lain. 

5) Social Skill atau keterampilan sosial : Kemampuan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan sosial dan memenuhi kebutuhan tersebut 

dengan landasan bersama, mengelola komunikasi dan membangun 

jaringan. 

 Terdapat beberapa faktor utama yang memiliki andil besar dalam 

peningkatan kecerdasan emosional, yakni: 

a) Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan peran fundamental dalam pembentukan pribadi 

seseorang. Gaya parenting atau pola asuh dari orang tua yang penuh 

kasih sayang serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan adalah 

faktor kondusif. Hal ini bertujuan untuk bisa mempersiapkan 

seseorang menuju pribadi yang matang dan bagian dari masyarakat 
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yang sehat.Keharmonisan yang tercermin dalam keluarga-pun 

menjadi salah satu stimulasi dalam perkembangan emosi masing-

masing personil keluarga. Karena keluarga memiliki fungsi dasar 

sebagai wadah untuk dapat saling memberikan rasa memiliki, aman, 

cinta dan mengembangkan relasi yang baik antar sesama anggotanya. 

b) Lingkungan Sekolah 

Sekolah menjadi sebuah wadah yang sangat penting karena lembaga 

ini memiliki sebuah program sistematis berupa pelatihan, pengajaran 

dan bimbingan. Hal ini merupakan alat bantu seseorang dalam 

pengembangan potensi diri. Adapun hal yang mencangkup potensi 

diri itu diantaranya : emosi, spiritual, intelektual, moral (akhlak) dan 

sosial.Kedewasaan setiap insan ini bisa didapatkan dari proses 

pembelajaran yang terjadi dalam lingkungan kelas sekolah. Dari situ, 

setiap individu kemudian akan mendapatkan pengetahuan, 

pemahaman terhadap nilai-nilai dan cara bersikap.Menurut Hurlock, 

sekolah memiliki peran dalam perkembangan kepribadian anak. Ia 

mengatakan bahwa sekolah adalah penentu dalam cara berpikir, 

bersikap dan berperilaku. Oleh karenanya, seorang guru disini 

memiliki peran krusial dalam kontrol perilaku anak nantinya ketika 

dirumah. 

c) Lingkungan Sosial 

Setiap manusia membutuhkan dukungan non-materil atau dukungan 

psikis seperti perhatian, pujian, penerimaan dan penghargaan dari 
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lingkungan dimana ia berada. Hal ini akan membantu tiap individu 

dalam mengembangkan karakter diri yang berdampak kepada 

perannya sebagai mahluk sosial.Lingkungan sosial yang kondusif 

akan mampu mencerdaskan aspek emosi anak. Karena hal yang 

demikian mampu memunculkan perasaan berharga di dalam dirinya, 

sehingga ia selalu berusaha melakukan perbaikan diri menuju 

kedewasaan. 

3. Motivasi Kerja 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Kata motivasi berasal dari kata Latin “Motivum” yang berarti 

dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang terdapat dalam diri yang 

menyebabkan seseorang bertindak atau berbuat. Selanjutnya diserap 

dalam bahasa Inggris motivation berarti pemberian motif, penimbulan 

motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang 

menimbulkan dorongan (Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2009:329). 

Sedangkan Irwanto (2002:193) mengungkapkan bahwa motivasi adalah 

penggerak perilaku atau penentu perilaku, dengan kata lain motivasi 

adalah suatu kontruk teoritis mengenai terjadinya perilaku. Menjadi guru 

dengan kinerja baik, tidak lepas dari adanya motivasi ataudorongan, 

seperti yang dikemukakan Mulyasa (2006:120) “motivasi 

merupakansalah satu faktor yang turut menentukan keefektifan kerja”. 

Motivasi merupakankeinginan yang terdapat pada seseorang 

individu yang merangsangnya untukmelakukan tindakan-tindakan atau 
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sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku (Usman 

2008:245). Motivasi merupakan suatu doronganyang berasal dari dalam 

maupun dari luar diri seseorang untuk melakukanserangkaian usaha 

guna memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yangdikehendakinya. 

Sebagai suatu dorongan, motivasi akan memberikan suaturangsangan 

kepada individu untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tujuan yangtelah 

dicita-citakan dapat tercapai. 

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

dayapenggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktifitas-aktifitastertentu demi mencapai suatu tujuan (Sardiman 

2011:73). Motivasi merupakanbagian penting dalam setiap kegiatan, 

tanpa motivasi tidak ada kegiatan yangnyata karena motivasi ibarat 

motor pendorong bagi seseorang untuk mencapaitujuan. Motivasi tidak 

dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dari tingkah 

laku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan.Selain itu motivasi 

merupakan suatu kekuatan dari dalam diri yang dipengaruhioleh banyak 

faktor, seperti pengalaman, tingkat inteligensi, kemampuan fisik,keadaan 

lingkngan, cita-cita, dll. 

Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan 

yangmelatarbelakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja 

(Usman2008:245). Guru yang memiliki motivasi kerja tinggi akan 

mendorong dan terusmengembangkan dirinya untuk memperoleh 

kebutuhan dan mencapai tujuan yangdiinginkan dalam bekerja, sehingga 
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dapat dikatakan bahwa motivasi kerja pada gurumenjadikan guru lebih 

semangat dalam meningkatkan kemampuan danketerampilan sebagai 

bagian dari kompetensi profesionalisme guru yang mutlakdimiliki agar 

tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. 

Robbins and Judge (2013) yang mendefinisikan motivasi sebagai 

proses yang menjelaskan individu, intensitas, arah, dan ketekunan usaha 

ke arahpencapaiantujuan.Kegiatan mengajar yangdilakukan oleh guru 

yang diminatinyakarena sesuai dengan kepentingannyasendiri. Guru 

yang termotivasi dalambekerja maka akan menimbulkan kepuasankerja, 

karena kebutuhan-kebutuhan guruyang terpenuhi mendorong 

gurumeningkatkan kinerjanya. 

Motivasi kerja guru merupakan daya dorong atau daya gerak yang 

membangkitkan dan mengarahkan perilaku guru pada suatu perbuatan 

atau pekerjaan. Motivasi kerja guru sangat penting, karena akan sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kinerja guru. Apabila 

seorang guru memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka kinerja guru 

tersebut juga, akan meningkat. 

b. Aspek Motivasi Kerja 

Menurut McClelland dalam Robbins dan Judge (2013:216), 

mengelompokkan tigakebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah 

bekerja yaitu, Kebutuhanakan kekuasaan (Need for Power) adalah 

kebutuhan untuk membuat oranglain berperilaku dalam suatu cara yang 

orang-orang itu (tanpa dipaksa) tidakakan berperilaku demikian. 
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Kebutuhan afiliasi (Need for Affliation) adalahhasrat untuk hubungan 

antar pribadi yang ramah dan akrab. Kebutuhanprestasi (Need for 

Achievement) adalah dorongan untuk menggungguli,berprestasi 

sehubungan dengan seperangkat standar, dan berusaha keras 

untuksukses. 

Mitchell, dalam Sinambela (2012: 8), kinerja yang baik akan 

dipengaruhioleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja 

yang baik.Kemampuan seseorang dipengaruhi pemahaman atas jenis 

pekerjaan danketerampilan melakukannya, oleh karenanya seseorang 

harus dapatmeningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Selain itu 

kontribusimotivasi kerja terhadap kinerja tidaklah dapat diabaikan. 

Meskipunkemampuan guru sangat baik apabila motivasi kerjanya 

rendah, sudah pastitentu kinerjanya juga rendah. Dengan demikian 

Mitchell memformulasikankinerja adalah fungsi dari kemampuan dikali 

motivasi. Dari pendapat paraahli dapat disimpulkan bahwa, motivasi 

dapat meningkatkan kinerja. 

Motivasi mengandung tiga elemen sebagai berikut. 1) Bahwa 

motivasimengawali terjadinya perubahan energy pada diri setiap 

individu manusia,2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa (felling), 

afeksi seseorang;3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. 

Motivasi memiliki ciri-cirisebagai berikut. a) tekun terhadap tugas; b) 

ulet mengalami kesulitan;c)menunjukkan minat terhadap bermacam-

macam masalah; d) lebih senangbekerja mandiri; e) cepat bosan dengan 
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tugas-tugas rutin; f). dapatmempertahankan pendapatnya jika sudah 

yakin akan sesuatu; g) tidakmudah melepas sesuatu yang telah diyakini; 

h) senang mencari, danmemecahkan masalah. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Menurut Handoko (2001) jika dilihat atas dasar fungsinya motivasi 

terbagi atas motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsic 

yaitu motivasi yang berfungsi tanpa adanya rangsangan dari luar, dalam 

diri individu sudah ada suatu dorongan untuk melakukan tindakan. 

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang 

ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Individu melakukan sesuatu 

kerena mendapat pengaruh atau rangsangan dari luar. 

Motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari 

dalam diri seseorang sebagai individu, berupa kesadaran mengenai 

pentingnya makna atau tujuan pekerjaan (Nawawi, 2000). Berbagai 

kebutuhan keinginan dan harapan yang terdapat di dalam pribadi seorang 

menyusun motivasi internal orang tersebut. Keinginan dan harapan 

tersebut mempengaruhi pribadinya dalam menentukan berbagai 

pandangan, untuk memimpin tingkah laku dalam situasi tertentu. 

Mangkunegara (2010) menyatakan bahwa motivasi terbentuk dari sikap 

(attitude) pegawai dalam menghadapi situasi kerja di organisasi 

(situation). 

Mcclland dalam Mangkunegara (2010) mengemukakan, ada 6 

(enam) karakteristik orang yang mempunyai motivasi berprestasitinggi 
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yaitu, 1) memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi, 2)berani 

mengambil dan memikul resiko, 3) memiliki tujuan yang realistik, 

4)memiliki recana kerja yang menyuruh dan berjuang untuk 

merealisasikantujuan, 5) memanfaatkan umpan balik yang kongkrit 

dalam semua kegiatanyang dilakukan dan 6) mencari kesempatan untuk 

merealisasikan rencanayang telah diprogramkan 

Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya, atau suatu 

keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk 

bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. 

Motivasi seseorang dapat ditimbulkan dan tumbuh berkembang melalui 

dirinya sendiri (intrinsik), dan dari lingkungan (ekstrinsik). Motivasi 

intrinsik bermakna sebagai keinginan dari diri sendiri untuk bertindak 

tanpa adanya rangsangan dari luar. Motivasi intrinsik akan lebih 

menguntungkan dan memberikan keajegan dalam belajar. Motivasi 

ekstrinsik dijabarkan sebagai motivasi yang datang dari luar individu dan 

tidak dapat dikendalikan oleh individu tersebut. Elliott et al dalam 

Sardiman (2011), mencontohkannya dengan nilai, hadiah, dan/atau 

penghargaan yang digunakan untuk merangsang motivasi seseorang 

4. Kinerja Guru 

a. Ruang Lingkup Kinerja Guru 

Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance (Job 

Performance), secara etimologis performance berasal dari kata to perform 

yang berarti menampilkan atau melaksanakan, sedang kata performance 
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berarti “The act of performing; execution”(Webster Super New School 

and Office Dictionary), menurut Henry Bosley Woolf performance 

berarti “The execution of an action” (Webster New Collegiate 

Dictionary). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kinerja atau performance berarti tindakan menampilkan atau 

melaksanakan suatu kegiatan, oleh karena itu performance sering  juga 

diartikan penampilan kerja atau prilaku kerja. Kinerja merupakan suatu 

kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seorang 

pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. Dengan demikian 

istilah kinerja mempunyai pengertian akan adanya suatu tindakan atau 

kegiatan yang ditampilkan oleh seseorang dalam melaksanakan aktivitas 

tertentu. Kinerja seseorang akan nampak  pada situasi dan kondisi kerja 

sehari-hari. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaannya menggambarkan bagaimana ia berusaha 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Menurut A. Dale Timpe dalam bukunya Performance  

sebagaimana dikutip oleh Suprapto (2012) dikemukakan bahwa kinerja 

adalah akumulasi dari tiga elemen yang saling berkaitan yaitu 

keterampilan, upaya, dan sifat-sifat keadaan eksternal. Keterampilan 

dasar yang dibawa seseorang ke tempat pekerjaan  dapat berupa 

pengetahuan, kemampuan,  kecakapan  interpersonal dan kecakapan 

teknis. 
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Keterampilan  diperlukan dalam kinerja karena keterampilan 

merupakan aktivitas yang muncul dari seseorang akibat suatu proses dari 

pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan 

teknis. Upaya dapat digambarkan sebagai motivasi yang diperlihatkan 

untuk menyelesaikan pekerjaan. Tingkat keterampilan berhubungan 

dengan apa yang “dapat dilakukan”, sedangkan “ upaya” berhubungan 

dengan apa yang “akan dilakukan”. Kondisi eksternal adalah faktor-

faktor yang terdapat dilingkungannya yang mempengaruhi kinerja. 

Kondisi eksternal merupakan fasilitas dan lingkungan kerja yang 

mendukung produktivitas/kinerja karyawan, interaksi antara faktor 

internal dengan eksternal  untuk menghasilkan sesuatu dengan kualitas 

tertentu merupakan unsur yang membentuk kinerja, ini sejalan dengan 

pendapat Dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari unsur manusia dan 

unsur non manusia.  

Oleh karena itu, kinerja yang ditunjukan oleh unsur-unsur tersebut 

akan menunjukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Sebagai pegawai akan selalu dituntut 

tentang sejauh mana kinerja pegawai tersebut dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan pekerjaannya, apakah mereka berkinerja 

tinggi/memuaskan atau berkinerja rendah/jelek. Dengan demikian, 

seorang pegawai dalam penilaian kerja oleh atasannya selalu 

dihubungkan dengan kinerja. Dari pendapat di atas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau 
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prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang dalam memperoleh hasil 

kerja yang optimal.  

Sejalan dengan itu menurut pendapat Sedarmayanti (1995:53) 

pengertian kinerja dengan menunjuk pada ciri-cirinya sebagai berikut : 

“Kinerja dalam suatu organisasi dapat dikatakan meningkat jika 

memenuhi indikator-indikator antara lain : Kualitas hasil kerja, Ketepatan 

waktu, Inisiatif, Kecakapan, Komunikasi yang baik”. berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja 

yang dicapai dan dapat diperlihatkan melalui kualitas hasil kerja, 

ketepatan waktu, inisiatif, kecakapan dan komunikasi yang baik.  

Kinerja guru sekolah dasar adalah hasil pelaksanaan tugas guru 

dalam mendidik, mengajar, melatih dan mengarahkan, membimbing serta 

menilai dan mengevaluasi peserta didiknya. Dengan wujud berupa 

indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi guru 

sekolah dasar. Hal ini bersesuaian pula dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang menyebutkan bahwa guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas guru dalam Pasal 52 ayat (1) 

mencakup kegiatan pokok dalam pembelajaran yaitu merencanakan, 

melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih 

peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada 

pelaksanaan tugas pokok. Dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf (e), 

yang dimaksud dengan tugas tambahan, misalnya menjadi pembina 

pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket. 
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Menurut Permendiknas Nomor 35 Tahun 2012, tugas utama guru adalah 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih, serta 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 

Kinerja guru sekolah dasar dapat diukur dengan mempergunakan 

instrumen kinerja yang terkait dengan hasil pelaksanaan kerja guru, yaitu 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guru yang meliputi 

tugas dalam mendidik, mengajar, melatih dan mengarahkan, 

membimbing, serta menilai dan mengevaluasi, yang dibebankan 

kepadanya berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesanggupan serta 

waktu 

 

b. Indikator Kinerja Guru  

Indikator kinerja guru sekolah dasar merupakan indikator hasil 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guru. Merujuk pada peraturan 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 16 Tahun 2009, maka 

indikator penilaian kinerja guru dapat disimpulkan menjadi lima yaitu : 

(1) menguasai bahan ajar (2) merencanakan proses belajar mengajar (3) 

kemampuan melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) 

kemampuan melakukan evaluasi atau penilaian, dan (5) kemampuan 

melaksanakan bimbingan belajar (perbaikan dan pengayaan).  

Indikator penilaian kinerja guru seperti yang terdapat pada 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 

2009 di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Kemampuan seseorang 
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dalam mengkomunikasikan pengetahuan sangat bergantung pada 

penguasaan pengetahuan yang akan dikomunikasikannya itu, (2) 

Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, (3) Kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran menjadi hal penting karena berkaitan 

langsung dengan aktivitas belajar siswa di kelas, (4) Kemampuan 

melakukan evaluasi/penilaian pembelajaran.  

Pengelolaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang 

guru di kelas ini, menurut Uno (2006:129) yaitu kemampuan merujuk 

pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang dapat dilihat dari 

pikiran, sikap, dan perilakunya yang merupakan kemampuan 

berhubungan dengan kinerja efektif dalam suatu pekerjaan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang guru 

dan dosen bahwa (1) guru wajib melaksankan kegiatan pokok yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta 

melaksanakan tugas tambahan. (2) Guru wajib melakukan beban kerja 

guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sbanyak-banyaknya 40 

jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru  

1) Peran Kepala Sekolah  

Tugas kepala sekolah sebagai manajer adalah melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, 
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pelaksanaan dan mengevaluasi kinerja guru. Untuk menyusun 

rencana kinerja guru, kepala sekolah melibatkan semua unsur 

personalia sekolah. Dengan diterapkannya manajemen sumber daya 

manusia oleh kepala sekolah atau dalam istilah manajemennya 

adalah manajer telah direspon oleh tenaga pendidik yang ada di. 

Mereka dengan rasa tanggung jawab dan secara profesionalisme 

sebagai tenaga pendidik telah melaksanakan tanggung jawab atau 

tugas yang dibagikan (job discription). Apabila dalam melaksanakan 

kinerja guru mengalami kesulitan disarankan untuk mencari literatur 

yang berkaitan dengan MSDM dan mengatasi sendiri kesulitan itu, 

sebelum minta bantuan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan 

salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam 

meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, 

pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal tersebut menjadi lebih 

penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala 

sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif 

dan efisien.  

2) Kompensasi  

Dengan adanya kompensasi yang diberikan sesuai dengan haknya 

akan sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Untuk itu hendaknya 

program kompensasi ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar, 
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sesuai dengan undang-undang perburuhan, atau sesuai dengan 

peraturan kerja lembaga masing-masing. Dengan adanya kompensasi 

yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka 

akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku.  

3) Kedisiplinan Guru  

Melalui disiplin pula timbul keinginan dan kesadaran untuk menaati 

peraturan organisasi dan norma sosial. Namun tetap pengawasan 

terhadap pelaksanaan disiplin tersebut perlu dilakukan. Disiplin kerja 

adalah persepsi guru terhadap sikap pribadi guru dalam hal 

ketertiban dan keteraturan diri yang dimiliki oleh guru dalam bekerja 

di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan 

dirinya, orang lain, atau lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas 

maka disiplin kerja yang perlu diperhatikan adalah : Disiplin 

terhadap tugas kedinasan yang meliputi : mentaati peraturan kerja, 

menyiapkan kelengkapan mengajar, dan melaksanakan tugas-tugas 

pokok. Disiplin terhadap waktu yang meliputi: menepati waktu 

tugas, memanfaatkan waktu dengan baik, dan menyelesaikan tugas 

tepat waktu. Disiplin terhadap suasana kerja yang meliputi: 

memanfaatkan lingkungan sekolah, menjalin hubungan yang baik, 

dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Disiplin di 

dalam melayani masyarakat yang meliputi: melayani peserta didik, 

melayani orang tua siswa, dan melayani masyarakat sekitar; Disiplin 
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terhadap sikap dan tingkah laku yang meliputi, memperhatikan 

sikap, memperhatikan tingkah laku, dan memperhatikan harga diri.  

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu 

kebutuhan yang harus dilakukan secara terus menerus. Persaingan 

yang ketat antar lembaga pendidikan merupakan tantangan yang 

makin berat. Untuk itu tidak ada pilihan lain selain peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (Guru) untuk menghadapi persaingan 

yang ketat tersebut. Sumber daya manusia sangat berperan dalam 

menentukan kemajuan suatu negara. Walaupun negara mempunyai 

sumber daya alam yang sangat melimpah ruah tapi kalau tidak 

ditopang atau didukung dengan sumber daya manusia yang 

berkualitas, negara tersebut tidak akan bisa maju. Terdapat banyak 

sumber daya dalam manajemen yang terlibat dalam organisasi atau 

lembaga pendidikan, antara lain ada yang berupa: manusia, sarana 

prasarana, biaya, teknologi, dan informasi. Namun demikian, sumber 

daya yang paling penting dalam pendidikan adalah sumber daya 

manusia. Adapun kalau dilihat secara mikro atau dalam ruang 

lingkup suatu lembaga, manusia merupakan sumber daya yang 

paling penting dalam usaha organisasi untuk mencapai keberhasilan. 

Sumber daya manusia inilah yang akan menunjang organisasi 

dengan berbagai karya, bakat, kreatifitas, dan dorongan. Betapapun 
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sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi tanpa aspek manusia 

akan sulit rasanya tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya 

tingkat pendidikan guru, supervisi pengajaran, program penataran, 

iklim yang kondusif, sarana dan prasarana, kondisi fisik dan mental 

guru, gaya kepemimpinan kepala sekolah, jaminan kesejahteraan, 

kemampuan manajerial kepala sekolah dan lain-lain. 

Pertama, tingkat pendidikan guru akan sangat mempengaruhi 

baik tidaknya kinerja guru. Kemampuan seorang sangat dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikannya, karena melalui pendidikan itulah 

seseorang mengalami proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu, 

dari tidak bisa menjadi bisa. Selama menjalani pendidikannya 

seseorang akan menerima banyak masukan baik berupa ilmu 

pengetahuan maupun keterampilan yang akan mempengaruhi pola 

berpikir dan prilakunya. Ini berarti jika tingkat pendidikan seseorang 

itu lebih tinggi maka makin banyak pengetahuan serta ketrampilan 

yang diajarkan kepadanya sehingga besar kemungkinan kinerjanya 

akan baik karena didukung oleh bekal ketrampilan dan pengetahuan 

yang diperolehnya. 

Kedua, faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru adalah 

supervisi pengajaran yaitu serangkaian kegiatan membantu guru 

dalam mengembangkan kemampuannya. Kepala sekolah bertugas 

memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan penelitian pada 
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masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan 

pengajaran berupa perbaikan program dan kegiatan belajar mengajar. 

Sasaran supervisi ditujukan kepada situasi belajar mengajar yang 

memungkinkan terjadinya tujuan pendidikan secara optimal. 

Ketiga, kinerja guru juga dipengaruhi oleh program penataran 

yang diikutinya. Untuk memiliki kinerja yang baik, guru dituntut 

untuk memiliki kemampuan akademik yang memadai, dan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya kepada para siswa untuk 

kemajuan hasil belajar siswa. Hal ini menentukan kemampuan guru 

dalam menentukan cara penyampaian materi dan pengelolaan 

interaksi belajar mengajar. Untuk iitu guru perlu mengikuti program-

program penataran. 

Keempat, iklim yang kondusif di sekolah juga akan 

berpengaruh pada kinerja guru, di antaranya : pengelolaan kelas yang 

baik yang menunjuk pada pengaturan orang (siswa), maupun 

pengaturan fasilitas (ventilasi, penerangan, tempat duduk, dan media 

pengajaran). Selain itu hubungan antara pribadi yang baik antara 

kepala sekolah, guru, siswa dan karyawan sekolah akan membuat 

suasana sekolah menyenangkan dan merupakan salah satu sumber 

semangat bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Kelima, agar guru memiliki kinerja yang baik maka harus 

didukung oleh kondisi fisik dan mental yang baik pula. Guru yang 

sehat akan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh 
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karenanya faktor kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Begitu 

pula kondisi mental guru, bila kondisi mentalnya baik dia akan 

mengajar dengan baik pula. 

Keenam, tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kinerja 

guru. Agar guru benar-benar berkonsentrasi mengajar di suatu 

sekolah maka harus diperhatikan tingkat pendapatannya dan juga 

jaminan kesejahteraan lainnya seperti pemberian intensif, kenaikan 

pangkat/gaji berkala, asuransi kesehatan dan lain-lain. 

Ketujuh, peningkatan kinerja guru dapat dicapai apabila guru 

bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. 

Suasana kerja yang demikian ditentukan oleh gaya kepemimpinan 

kepala sekolah, yaitu cara kepala sekolah melaksanakan 

kepemimpinan di sekolahnya. 

Kedelapan, kemampuan manajerial kepala sekolah akan 

mempunyai peranan dalam meningkatkan kinerja guru. Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal merupakan suatu pola kerjasama 

antara manusia yang saling melibatkan diri dalam satu unit kerja 

(kelembagaan). Dalam proses mencapai tujuan pendidikan, tidak bisa 

terlepas dari dari kegiatan administrasi. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Kerangka Konsep Penelitian 

Di Indonesia, beberapa profesi masih pada taraf sedang berkembang, 

termasuk profesi pendidik. Dalam praktek di lapangan, tidak semua okupasi 

didukung dengan kemampuan profesi, karena kondisi pasar tenaga kerja, belum 

dirumuskannya standar profesi, lemahnya organisasi dalam mengontrol pengisian 

okupasi, dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang lebih dikontrol oleh 

profesi lain. Kondisi semacam ini akan semakin berbahaya apabila dibiarkan 

karena tidak ada kepastian kemampuan minimal yang harus dipenuhi dalam 

mengisi okupasi, jeleknya layanan publik, dan biasanya cenderung berdampak 

kepada penyalahgunaan kewenangan (malpraktek). 
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Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi 

harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan 

guru. Berbagai usaha, latihan, contoh-contoh, aplikasi penerapan ilmu, 

keterampilan, serta sikap profesional yang dirancang dan dilaksanakan selama 

calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap 

tertentu terjadi sebagai hasil sampingan (by product) dari pengetahuan yang 

diperoleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin, misalnya dapat terbentuk sebagai 

hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar 

matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan dan 

prosedur yang telah ditentukan. 

Otonomi pengelolaan sekolah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, 

pemerintah, dan stakeholder lainnya, seperti dana yang diterima, kualitas SDM 

guru, dan sumber daya lainnya harus diimbangi dengan meningkatnya tanggung 

jawab sosial terhadap institusi.Otonomi dalam pengelolaan guru seharusnya lebih 

fleksibel. Kompensasi yang diterima guru seharusnya tidak mengacu pada sistem 

kompensasi PNS, tetapi didasarkan pada prestasi kerja dalam kurun waktu guru 

mempertahankan kinerja prima. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam 

melaksanakan tugas profesinya, maka peningkatan kemampuan dan kompetensi 

guru dapat dilakukan dengan mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (abilities), sikap (attitude), dan 

keterampilan (skill) harus dilakukan. Dari kegiatan ini diharapkan akan 

menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan 
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perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar 

mengajar di kelas. 

Meningkatkan kompetensi guru merupakan sebagai salah satu cara untuk 

memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Meningkatkan Kompetensi 

Guru menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus menerus 

atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru.Guru memiliki kemampuan 

mengetahui bagaimana perasaan peserta didik dari ekspresi wajah dan gerak 

tubuh, dan dapat mengubah ekspresi emosi tergantung dengan siapa 

berhadapan.Banyak siswa yang menunjukkan gejala tidak dapat mencapai hasil 

belajar sesuai harapan guru. Hasil belajar yang masih rendah saat ini salah satunya 

disebabkan oleh ketidaksiapan peserta didik menerima teknologi dan pemanfaatan 

teknologi yang sebagian dianggap keliru. 

Dampak psikologis yang positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi bagi peserta didik adalah rasa ingin tahu yang besar terhadap kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Guru perlu memahami kondisi 

tersebut melalui kecerdasan emosionalnya.Selain itu, faktor-faktor penghambat 

belajar yang lain juga perlu dipahami guru dari berbagai sudut pandang, baik 

faktor internal maupun eksternalnya.Artinya, kegiatan yang dapat dilakukan guru 

untuk tujuan bertindak yang berkaitan dengan pengelolaan dorongan emosi 

sebagai bentuk kematangan dan ketegaran kepribadian menghadapi peningkatan 

kualitas pendidikan di era globalisasi. 
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Dalam mewujudkan kinerja yang baik diperlukan evaluasi, baik evaluasi 

proses ataupun evaluasi hasil akhir, dan agar penilaian kinerja itu dapat mencapai 

tujuannya, maka dalam pencapaian tersebut diperlukan pedoman-pedoman yang 

merupakan dasar bagi penilaian agar diperoleh tingkat obyektifitas yang baik. 

Dengan demikian untuk mengetahui kualitas kinerja seorang guru diperlukan 

suatu performance appraisal atau penilaian kinerja, dan hal ini dapat dilakukan 

bila ada standar kinerja sebagai dasar agar dapat diketahui perbandingan antara 

kinerja aktual dengan kinerja yang ideal (seharusnya). Standar kinerja 

dimaksudkan untuk menjaga agar penilaian kinerja yang dulakukan dapat bersifat 

objektif.Pentingnya pengembangan guru bagi peningkatan kinerja sekolah secara 

keseluruhan, maka upaya untuk mengembangkan kinerja guru secara individual 

perlu menjadi bagian dari strategi organisasi, oleh karena itu aplikasi dari 

manajemen kinerja guru dalam organisasi sekolah harus dapat memungkinkan 

kondusifitas organisasi bagi terjadinya pengembangan yang berkesinambungan. 

Sebagai sosok profesional, guru tidak hanyamengemban tugas sebagai 

tenaga pengajar danpendidik tetapi juga dituntut untuk mampu membentuksumber 

daya manusia yang bermoral tinggi. Kecerdasanspiritual diperlukan sebagai 

kekuatan untuk mengatasiefek sistem kapitalisme pada pemikiran bisnis 

danmanajemen yang merusak lingkungan dan kehidupanmanusia. Kecerdasan 

spiritual membuat seseorangmampu hidup dengan tujuan yang besar, lebih 

daripadapemenuhan kebutuhan fisik dan taraf hidup dalamaktivitas kerjanya.  

Guru menjadi seorang pendidikkarena adanya motivasi untuk 

mendidik.Bila tidak punya motivasi maka ia tidakakan berhasil untuk 
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mendidik/mengajar.Setiap kegiatan yang dilakukan oleh gurudidorong oleh suatu 

kekuasaan dalam diriguru tersebut, kekuatan pendorong inilahyang disebut 

motivasi. Keberhasilan gurudalam mengajar karena dorongan/motivasiini menjadi 

daya penggerak melakukansesuatu yang menyentuh kebutuhannya.  

Guru yang termotivasi dalambekerja maka akan menimbulkan 

kepuasankerja, karena kebutuhan-kebutuhan guruyang terpenuhi mendorong 

gurumeningkatkan kinerjanya. Motivasi pentingkarena dengan motivasi ini 

diharapkansetiap individu pegawai mau bekerja kerasdan antusias untuk mencapai 

produktifitas kerja yang tinggi. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

serta kajian pustaka dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan kerangka 

konseptual penelitian tentang pengaruh kemampuan professional guru dan 

kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan 

Bacukiki Kota Parepare, yang dijelaskan dalam gambar 3.1. berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan Profesional 

Guru 

1. Penguasaan materi,  

konsep,  

    Struktur, pola pikir 

2. Mengembangkan  

keprofesionalan 

   (Depdiknas, 2007) 

Kinerja guru 

1. Menguasai bahan ajar 

2. Merencanakan  

pembelajaran 

3. Melaksanakan proses  

pembelajaran 

4. Mengevaluasi 

5. Melaksanakan  

bimbingan 

(Menpan, 2009) 

 

Kecerdasan Emosional  Guru 

1. Pengendalian diri 

2. Empati 

3. Motivasi diri 

4. Keterampilan social 

5. Kesadaran diri 

(Goleman, 2015) 

Motivasi Kerja Guru 

1. Prestasi 

2. Afiliasi dan sosial 

3. Kekuasaan 

4. Penghargaan 

(McClelland dalam Robbins 

&Judge, 2013) 
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B. Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat pengaruh antara variabel kemampuan professional guru terhadap 

variabel kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare 

2. Terdapat pengaruh antara variabel kecerdasan emosional guru terhadap 

variabel kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare 

3. Terdapat pengaruh antara variabel motivasi kerja guru terhadap variabel 

kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare 

4. Terdapat pengaruh antara variabel kemampuan professional guru, variabel 

kecerdasan emosional gurudan motivasi kerja guru secara bersama-sama 

terhadap variabel kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota 

Parepare 

C. Variabel dan Indikator  

1. Kemampuan professional guru adalah semua kekuatan yang dimiliki seorang 

guru yang mengacu pada standar profesi guru yang diemban dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Indikatornya: (1)  Penguasaan materi,  konsep, struktur, pola pikir, dan (2) 

Mengembangkan keprofesionalan. 

2. Kecerdasan emosional guru adalah sejumlah pengetahuan yang berkaitan 

dengan pengendalian dan penguasaan diri dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai guru. Indikatornya : (1) pengendalian diri, (2) empati, (3) 

motivasi diri, (4) keterampilan social, dan (5) kesadaran diri. 
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3. Motivasi kerja guru adalah semua bentuk dorongan dan kekuatan yang 

muncul dari dari diri maupun dari luar diri guru untuk menghasilkan unjuk 

kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Indikatornya: (1) prestasi, (2) afiliasi dan social, (3) kekuasaan, (4) 

penghargaan. 

4. Kinerja guru adalah keseluruhan hasil kerja yang telah dicapai oleh guru 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk memenuhi target dan 

capaian tujuan sekolah. Indikatornya: (1) menguasai bahan ajar (2) 

merencanakan proses belajar mengajar (3) kemampuan melaksanakan dan 

mengelola proses belajar mengajar, (4) kemampuan melakukan evaluasi atau 

penilaian, dan (5) kemampuan melaksanakan bimbingan belajar. 

Adapun desain antar variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Keterangan : 

        X1 : Kemampaun Profesional Guru 

        X2 : Kecerdasan Emosional Guru 

        X3 : Motivasi kerja guru 

        Y : Kinerja Guru 

 

Gambar 3.2. Kerangka Konseptual Penelitian 

X1 

X3 

Y X2 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian sebagai cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang 

bagaimana desain penelitian dibuat dan penelitian akan dilakukan. Jenis 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivism digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2016:14). Dalam hal ini, akan diuji hipotesis penelitian tentang 

seberapa besar pengaruh kemampuan professional guru, kecerdasan emosional 

guru dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru-guru SD Negeri di Kecamatan 

Bacukiki Kota Parepare. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Adapun tempat atau wilayah penelitian adalah seluruh SD Negeri sebanyak 10 

buah yang ada di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sedangkan waktu penelitian direncanakan pada Bulan Juli2020 sampai 

denganBulan Agustus 2020. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajri dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:61), 

sedangkan Bungin (2011:109) menyebutkan bahwa populasi penelitian dapat 

diartikan sebagai keseluruhan dari obyek penelitian yang dapat berupa manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan 

sebagainya, sehingga obyek-obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian.  

Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh guru-guru SD Negeri yang 

mengajar di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare sebanyak 124 orang yang 

tersebar pada 10 SD Negeri tersebut. Pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling dimana peneliti mengambil sampel berdasarkan kebutuhan 

dalam penelitian ini. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 

orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Merujuk pada jenis penelitian kuantitatif ini, maka teknik pengumpulan 

data penelitian menggunakan instrumen kuesioner dalam bentuk pernyataan dan 

pertanyaan dengan memakai skala Likert. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016:199). Salah satu tujuan 

digunakan instrumen kuesioneruntuk mengumpulkan data variabel kemampuan 

professional guru (X1), variabel kecerdasan emsoisonal guru (X2) dan variabel 
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motivasi kerja guru (X3) serta variabel kinerja guru (Y) pada SD Negeri di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. 

Menurut Sugiyono, 2016: 173) bahwa instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen 

yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama, sehingga 

instrumen kuesioner ini harus diuji validitas dan reliabilitas sebelum diedarkan 

kepada responden. 

Untuk mengetahui validitas suatu instrumen dapat menggunakan rumus 

korelasi product moment dari pearson pada taraf kepercayaan 95 persen atau 

alpha = 0,05. Syarat pengujiannya: bila hasil perhitungan SPSS versi 20.0 

diperoleh nilai korelasi produk moment lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka 

instrumen tersebut dikatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas suatu instrumen 

dapat digunakan rumus alpha Cronbach dengan bantuan program SPSS versi 

20.0, dengan kriteria pengujiannya, bila nilai hitung alpha Cronbach menjauhi 

angka nol, maka instrumen tersebut semakin reliabel. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. 

Jenis data primer diperoleh dari hasil instrumen kuesioner dari guru-guru 

tersebut. Sedangkandata sekunder berupa data-data profil guru-guru yang ada 

pada SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. 
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2. Sumber Data 

Adapun sumber data penelitian diperoleh dari responden itu sendiri, yaitu 

guru-guru SD Negeri yang ada di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare tentang 

kemampuan professional guru, kecerdasan emosional guru, motivasi kerja 

guru dan kinerja guru dalam melaksanakan tugas proses pembelajaran sebagai 

tenaga pendidik. 

F. Metode Analisis Data 

Jenis inferensial kuantitatif yang digunakan adalah regresi linier dan 

berganda, sedangkan jenis analisis data deskriptif berupa rerata, median dan 

persentase dari karakteristik sampel penelitian, yaitu guru-guru SD Negeri yang 

ada dalam lingkup Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.Berdasarkan jenis variabel 

penelitian yang terdiri atas dua yaitu variabel bebas meliputi: kemampuan 

professional guru (X1), kecerdasan emosional guru (X2) dan motivasi kerja guru 

(X3) serta variabel terikat yaitu kinerja guru (Y). 

Regresi ganda merupakan analisis yang lebih realistis untuk penelitian-

penelitian behavior, pendidikan, sosial serta bidang-bidang lain yang tidak 

memungkinkan adanya hubungan tunggal. Analisis regresi ganda mempunyai 

langkah yang sama dengan analisis regresi sederhana. Model regresi ganda yang 

sering digunakan adalah metode linier.Regresi ganda akan memberikan arti yang 

baik jika masing-masing variabel bebas benar-benar independen (Bungin, 2011). 

Model linier berganda dalam penelitian ini antara variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat, dilukiskan dengan persamaan pada gambar 4.1. 

sebagai berikut: 
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 Y = α + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3 + e  

 

Keterangan: 

Y = Kinerja Guru  

X1 = Kemampuan Profesional Guru 

X2 = Kecerdasan Emosional Guru 

X3 = Motivasi Kerja Guru 

α = Konstanta. 

β = Slope atau Koefisien estimate. 

 

Sedangkan uji parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat 

digunakan Uji T dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel 

bebas yang lain tidak berubah. Menurut Sugiyono (2013:250), menggunakan 

rumus:  

                                       𝑡 =  
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Keterangan:  

t = Nilai uji t  

r = Koefision korelasi pearson  

= Koefision determinasi  

= jumlah sampel 

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

- Ho diterima jika nilai hitung statistik uji (t hitung) berada di daerah penerimaan 

Ho, dimana t hitung< t table atau nilai sig > α  

- Ho ditolak jika nilai hitung statistik uji (thitung) berada di daerah penolakan Ho, 

dimana t hitung> t table  atau nilai sig < α  

 

Untuk pengujian hipotesis secara simultan digunakan uji parameter b (uji korelasi) 

dengan menggunakan uji F statistik. Menurut Sugiyono (2013:257) dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐹ℎ =  
𝑅2/𝑘

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan:  
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R = Koefisien korelasi ganda  

k = Jumlah variabel independen  

n = Jumlah anggota sampel  

 

Distribusi F ini ditentukan oleh derajat kebebasan pembilang dan penyebut, yaitu 

k dan (n-k-1). Untuk uji F, kriteria yang dipakai adalah:  

- Ho diterima bila Fhitung <Ftabel, artinya variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

- Ho ditolak bila Fhitung >Ftabel, artinya variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas  
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Pada uji validitas ini, akan dilihat apakah data yang digunakan 

peneliti dalam bentuk kuesioner itu valid. Suatu kuesioner dikatakan valid 

apabila tiap pernyataan mampu mengukur atau mengungkap apa yang 

diukur oleh kuesioner tersebut. Pada uji validitas kuesioner ini dilakukan 

pada variabel dependen ataupun independen yaitu variabel 

profesionalisme (X1) yang terdiri dari 5 item, kecerdasan emosional (X2) 

4 item, motivasi kerja (X3) 4 item dan kinerja guru (Y) 5 item.  

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor setiap item 

dengan skor total dari masing-masing atribut, formulasi koefisien yang 

digunakan adalah Pearson Product Moment Test dengan program SPSS 

ver. 22 seperti yang tampak pada Tabel 5.2. Menurut Sugiyono (2001), 

korelasi antara skor total item adalah merupakan interpretasi dengan 

mengkonsultasikan nilai r kritis. Jika r hitung lebih besar dari r kritis, 

maka instrumen dinyatakan valid. Dari uji validitas yang dilakukan 

terhadap skor setiap item dengan skor total dari masing-masing atribut, 

maka didapatkan hasil seluruh item variabel bebas dan variabel terikat 

menunjukkan sahih atau valid. 

Tabel 5.2 

Uji Validitas  

 

Variabel Item 
Korelasi 

Item Total 
P-value Keterangan 
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Kinerja Guru 

(Y) 

 

 

 

 

 

Profesionalisme 

(X1) 

 

 

 

 

Kecerdasan 

emosional (X2) 

 

 

 

 

Motivasi kerja 

(X3) 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

.669 

.699 

.648 

.824 

.655 

 

 

.674 

.682 

.670 

.602 

.659 

 

 

,623 

.639 

.777 

.632 

 

 

.703 

.777 

.707 

717 

 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

 

 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

 

 

.000 

.000 

.000 

.000 

 

 

.000 

.000 

.000 

.000 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 5.2 tersebut, menunjukkan bahwa seluruh 

indikator dalam variabelmemiliki jumlah item pernyataan yang 

berjumlah 18 butir. Setelah dilakukan uji validitas maka diperoleh 

hasil yang menunjukkan indeks pearson correlation atau r-hitung 

lebih dari r tabel (.3120). sehingga item tersebut dinyatakan valid 

untuk digunakan dalam penelitian dan diikutkan dalam pengolahan 

data selanjutnya. Selain dengan melihat nilai pearson corrleation, 

kevalidan dari suatu item variabel dapat dilihat dari nilai P-value, 

yang dimana apabila nilainya <5% maka dapat dinyatakan valid. Pada 
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hasil diatas setiap item variabel memiliki nilai P-value dibawah taraf 

5%. Hal ini dapat disimpulkan semua indikator pada variabel 

dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas  

Pendekatan yang dilakukan untuk menguji apakah instrumen 

pertanyaan menunjukkan hasil yang konsisten apabila dilakukan 

pengukuran secara berulang-ulang adalah dengan menghitung koefisien 

alpha (Cronbach’s alpha) untuk setiap variabel yang diukur. Pada tabel 

dibawah ini akan dirincikan nilai cronbach’s alpha pada setiap variabel 

(Profesionalisme (X1), Kecerdasan emosional (X2), Motivasi Kerja 

(X3),dan Kinerja Guru(Y)) sebagai berikut: 

Tabel 5.3 

Uji Reliabilitas 

 

Nama Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Kinerja Guru (Y) 

Profesionalisme (X1) 

Kecerdasan emosional (X2) 

Motivasi kerja(X3) 

 

.733 

.625 

.727 

.699 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diatas, semua nilai 

cronbach’s alpha lebih besar dari standart yang telah ditentukan yaitu 

(>0.60) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel 

penelitian dinyatakan reliabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator 

atau kuesioner yang digunakan pada setiap variabel dinyatakan handal 

atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. 

Pada Item X2 (Item X2.2 dan X2.4) pada variabel Kecerdasan 

emosional didapatkan nilai cronbach’s alpha lebih kecil dari standart 
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yang telah ditentukan yaitu (>0.60). Sehingga dilakukan langkah drop 

atau clear pada item tersebut, dengan hal itu maka item yang telah di drop 

tidak bisa digunakan dalam uji selanjutnya. 

c. Profil Responden 

Pada penelitian yang telah dilakukan pada responden yang berjumlah 40 

orang, maka dapat dirincikan distribusi responden berdasarkan jenis 

kelaminnya. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.4 

Responden Menurut Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki-Laki 

Perempuan 

20 

20 

50 

50 

 Total 40 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020 

Pada tabel 5.4 menunjukkan bahwaresponden perempuan dan laki- laki 

dalam penelitian ini sama. Hal ini penting agar hasil yang didapatkan 

mewakili masing- masing jenis kelamin dengan berbagai 

karakteristiknya. 

d. Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan melalui pengumpulan 

jawaban yang diperoleh dari responden maka diperoleh informasi 

kongkrit tentang variabel-variabel penelitian yang dimaksud terdiri atas: 

variabel terikat (Kinerja Guru), dan Variabel bebas (Profesionalisme, 

Kecerdasan emosional dan Motivasi kerja) 

1) Profesionalisme (X1) 
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Gambaran distribusi frekuensi Profesionalismedapat diurai pada 

tabel berikut : 

Tabel 5.5 

Distribusi Frekuensi Profesionalisme 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Guru harus mampu 

memiliki kemampuan 

menguasai materi yang 

akan diajarkan 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

23 

 

 

57.5 

 

 

17 

 

 

42,5 

2. Guru harus mampu 

menguasai konsep 

teori pengetahuan 

dasar yang berkaitan 

dengan mengajar di 

kelas 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

29 

 

 

 

72.5 

 

 

 

7 

 

 

 

17.5 

3. Guru harus memiliki 

pola pikir mengajar 

yang baik dan benar 

dalam setiap mengajar 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

5,0 

 

 

24 

 

 

60 

 

 

14 

 

 

35 

4. Guru melakukan 

pengembangan 

keprofesionalan 

melalui refleksi 

kinerjanya 

 

 

 

1 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

2,5 

 

 

 

19 

 

 

 

47,5 

 

 

 

17 

 

 

 

42,5 

5. Guru menggunakan 

hasil penelitian 

tindakan kelas untuk 

mengembangkan 

keprofesionalannya 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

8 

 

 

 

20 

 

 

 

23 

 

 

 

57,5 

 

 

 

9 

 

 

 

22,5 

    Sumber           : Data Diolah, 2020 

Keterangan    : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 =  

Ragu-ragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.5, pada item variabel Profesionalisme 

menunjukkan bahwamayoritas responden setuju bahwa seorang guru harus 

memiliki kompetensi profesionalisme yang baik, seperti penguasaan 

materi, ilmu pengetahuan, pengembangan keprofesionalan demi 
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tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini sangat penting 

sebagai salah satu aspek yang menentukan kinerja dari seorang guru.  

2) Kecerdasan emosional (X2) 

Gambaran distribusi frekuensi Kecerdasan emosional dapat diurai pada 

tabel berikut : 

 

 

Tabel 5.6 

Distribusi Kecerdasan emosional 

 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Guru harus mampu 

mengendalikan diri dalam 

menjalankan peraturan 

sekolah yang telah 

ditetapkan 

 

 

1 

 

 

2,5 

 

 

1 

 

 

2,5 

 

 

6 

 

 

15 

 

 

28 

 

 

  70 

 

 

4 

 

 

10 

2. Guru harus memiliki sikap 

kepedulian terhadap siswa 

yang mengalami persoalan 

keluarga 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

7,5 

 

 

8 

 

 

20 

 

 

23 

 

 

57,5 

 

 

6 

 

 

15 

3. Guru harus mampu 

melakukan komunikasi 

efektif dalam menjalankan 

tugasnya 

 

 

1 

 

 

2,5 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

20 

 

 

27 

 

 

67,5 

 

 

2 

 

 

5 

4. Guru harus memiliki 

loyalitas yang tinggi 

kepada pimpinan dalam 

menjalankan tugasnya 

 

 

1 

 

 

2,5 

 

 

1 

 

 

2,5 

 

 

5 

 

 

12,5 

 

 

26 

 

 

65 

 

 

7 

 

 

17,5 

Sumber  : Data Diolah, 2020 

Keterangan  : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 =  

Ragu-ragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 

  Berdasarkan Tabel 5.6, pada item dari Kecerdasan emosional 

menunjukkan bahwamayoritas responden setuju bahwa seorang guru harus 

memiliki kompetensi dalam mengelola kecerdasan emosionalnya. Hal ini 
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sangat penting sebagai salah satu aspek yang menentukan kinerja dari seorang 

guru yang dimana guru sebagai figure diharapkan mampu mengendalikan diri, 

peduli, komunikatif serta memiliki sikap loyal yang tinggi dalam 

mengembang tugas dan tanggungjawab di tempat kerjanya.  

3) Motivasi kerja (X3) 

Gambaran distribusi frekuensi Sosial dapat diurai pada tabel berikut : 

Tabel 5.7 

Distribusi Frekuensi Motivasi kerja 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Guru dalam mengajar 

harus memiliki 

pengetahuan dan 

keterampilan dasar 

mengajar dalam 

menjalankan tugasnya 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

27 

 

 

 

67,

5 

 

 

 

13 

 

 

 

32,

5 

2. Guru harus memiliki 

sikap dan perilaku untuk 

berinovasi dalam 

mendesain media 

pembelajaran 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

3 

 

 

 

7,5 

 

 

 

30 

 

 

 

75 

 

 

 

7 

 

 

 

17,

5 

3. Guru harus memiliki 

kemampuan untuk 

mengikuti kompetensi 

berkaitan dengan tugas 

mengajarnya 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

28 

 

 

 

70 

 

 

 

8 

 

 

 

20 

4. Guru harus memiliki 

sikap dan perilaku untuk 

berkreasi dalam 

menemukan metode 

mengajar 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

31 

 

 

 

77,

5 

 

 

 

5 

 

 

 

12,

5 

Sumber  : Data Diolah, 2020 

Keterangan  : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 =  

Ragu-ragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 
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Berdasarkan Tabel 5.7 pada item dari motivasi kerja menunjukkan 

bahwamayoritas responden setuju bahwa seorang guru harus memiliki 

motivasi kerja yang baik dalam melaksanakan fungsinya sebagai pendidik. 

Hal ini sangat penting sebagai salah satu aspek yang menentukan kinerja 

dari seorang guru yang dimana guru sebagai figure diharapkan memiliki 

etos kerja serta keterampilan yang baik dalam melaksanakan fungsinya 

dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas di sekolah. 

4) Kinerja Guru (Y) 

Pada indikator Kinerja Guru dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

Tabel 5.8 

Distribusi Frekuensi Kinerja Guru 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Guru mampu menguasai 

materi ajar dalam setiap 

mengajar 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

12,5 

 

 

23 

 

 

57,

5 

 

 

12 

 

 

30 

2. Guru harus memiliki 

kemampuan menguasai 

cara penyusunan RPP 

sesuai dengan silabus dan 

indikator pembelajaran 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2,5 

 

 

 

1 

 

 

 

2,5 

 

 

 

29 

 

 

 

72,

5 

 

 

 

9 

 

 

 

22,

5 

3. Guru mampu 

menggunakan alat peraga 

pembelajaran dalam setiap 

mengajar 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

24 

 

 

60 

 

 

14 

 

 

35 

4. Guru harus mampu 

menguasai teknik 

penilaian hasil belajar 

siswa 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2,5 

 

 

19 

 

 

47,

5 

 

 

20 

 

 

50 

5. Guru harus mampu 

melakukan jadwal 

bimbingan bagi siswa 

yang mengalami kesulitan 

belajar 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

21 

 

 

 

52,

5 

 

 

 

15 

 

 

 

37,

5 
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Sumber  :  Data Diolah, 2020 

Keterangan  : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 =  

Ragu-ragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 

Berdasarkan Tabel 5.9 pada item pertama dari kinerja guru menunjukkan 

bahwamayoritas responden setuju bahwa seorang guru yang memiliki kinerja 

yang baik adalah mereka yang mampu menguasai materi ajar dalam setiap 

mengajar, memiliki kemampuan menguasai cara penyusunan RPP sesuai 

dengan silabus dan indikator pembelajaran, menggunakan alat peraga 

pembelajaran dalam setiap mengajar, menguasai teknik penilaian hasil belajar 

siswa dan melakukan jadwal bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan 

belajar. Hal ini bertujuan agar kinerja guru yang baik akan menghasilkan 

dampak yang baik bagi siswa baik secara kognitif, afektif dan psikomotor. 

5) Uji Regresi Linear Berganda 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi linear berganda dengan asumsi persamaannya sebagai 

berikut : 

Y  =  b0 + b1X1 +b2X2 + b3X3 + b4 +  e 

Dimana  : 

 Y = Kinerja Guru 

 X1 = Profesionalisme 

 X2 = Kecerdasan emosional 

 X3 = Motivasi kerja 

 b0 = Konstanta 
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 b1-3 = Koefisien regresi 

 e = Residual atau random error 

Dengan menggunakan alat bantu program analisa data SPSS Ver. 22 maka 

diperoleh nilai koefisien regresi masing-masing variabel yang meliputi 

profesionalisme, kecerdasan emosional dan motivasi kerjadapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

 Tabel 5.9  

      Uji Regresi 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.034 2.564  .403 .689 

PROFESIONALISME (X1) .323 .138 .321 2.343 .025 

KECERDASAN 
EMOSIONAL (X2) 

.021 .173 .013 .119 .906 

MOTIVASI KERJA (X3) .810 .178 .566 4.543 .000 

Sumber  : Data Diolah, 2020 

 Berdasarkan hasil printout SPSS diperoleh koefisien dalam perhitungan 

regresi di atas, maka persamaan regresinya menjadi : 

Y  =  1.034+ .323X1 +.021X2 + .810X3  

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a) Formulasi regresi linear berganda di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 

1.034 mempunyai pengertian bahwa jika skor meliputi Profesionalisme, 

Kecerdasan emosional dan Motivasi kerjanilainya tetap/konstan maka 

peningkatan Kinerja Guru mempunyai nilai sebesar 1.034 

b) Nilai koefisien regresi Profesionalisme (X1) sebesar .323 berarti ada 

pengaruh positif Profesionalisme terhadap Kinerja Guru di SD Negeri di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  sebesar .323 sehingga apabila skor 
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Profesionalisme naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor 

Kinerja Gurudi SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  sebesar 

.323 poin. 

c) Nilai koefisien regresi Kecerdasan emosional (X2) sebesar .021berarti ada 

pengaruh positif Kecerdasan emosional terhadapKinerja Gurudi SD Negeri 

di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  sebesar .021sehingga apabila skor 

Kecerdasan emosional naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor 

Kinerja Guru sebesar .021 poin. 

d) Nilai koefisien regresi motivasi kerja (X3) sebesar .810 berarti ada pengaruh 

positif motivasi kerja terhadapKinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan 

Bacukiki Kota Parepare  sebesar .810sehingga apabila skor Sosial naik 1 

poin maka akan diikuti dengan kenaikan skorKinerja Guru di SD Negeri di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  sebesar .810 poin. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa variabel yang 

mempengaruhi secara positif terhadap kinerja guru. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel profesionalisme dan motivasi kerja merupakan hal yang 

paling berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja guru di sekolah. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan dan t hitung yang memenuhi 

asumsi adanya pengaruh yang positif dan signifikan.  

6) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dari regresi linear berganda di atas dibuktikan dengan 

menguji : 

a) Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 

gejala multikolinearitas dengan menggunakan besaran nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) yang diolah menggunakan alat bantu 

program analisa data SPSS ver. 22 dimana nilai VIF dari masing-

masing variabel bebas mempunyai nilai diantara 1 (satu) sampai dengan 

10 (sepuluh). Berdasarkan Tabel 5.10 dapat dijabarkan nilai VIF 

masing-masing variabel sebagai berikut : 

Tabel 5.10 

Uji Multikolinearitas 

 

Model t Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) .403 .689   
PROFESIONALISME (X1) 2.343 .025 .525 1.904 

KECERDASAN EMOSIONAL (X2) .119 .906 .790 1.265 

MOTIVASI KERJA (X3) 4.543 .000 .635 1.575 

Sumber  : Data Diolah, 2020 
 

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen 

yang memiliki nilai tolerance < dari 0.10 sehingga tidak ada korelasi antar  

variabel independen yang nilainya > dari 95%, sedangkan perhitungan dengan 

nilai Variance Inflation factor (VIF) juga menunjukkan hasil bahwa tidak ada 

satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam 

model regresi. 

b) Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Suatu persamaa regresi dikatakan 

mempunyai heterokedastisitas apabila dalam hasil pengolahan data 
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menggunakan SPSS ver.22 tidak menggambarkan suatu pola yang sama dan 

membentuk suatu garis lurus atau bisa dikatakan bersifat homokedastik. Dalam 

penelitian ini gambar grafik scatter plot dapat ditampakkan dalam Gambar 5.2 

 

Gambar 5.2 

Grafik Scatter Plot 

 

Dalam penampilan gambar grafik Scatter Plot menunjukkan pola penyebaran 

pada titik-titiknya dan tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga dalam 

penelitian ini bisa dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas. 

c) Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana variabel pengganggu pada 

periode yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat 

dengan nilai Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini 

mendekati 2 (dua) maka bisa dikatakan bahwa penelitian ini tidak mengandung 

autokorelasi. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari analisa pengolahan data 

menggunakan SPSS ver.22 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berjumlah 

1,716 sehingga penelitian ini bisa dikatakan tidak mengandung autokorelasi. 

Tabel 5.11 

Hasil Uji Autokorelasi 
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Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .803a .645 .615 1.285 1.716 

Sumber  : Data Diolah, 2020 
 

Berdasarkan hasil olah data diatas menunjukkan bahwa  nilai durbin- Watson 

adalah sebesar 1.716 yang dimana nilai ini tidak terletak diantara nilai DL 

1.338 dan DU 1.658 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dw< Du 

(1.716<1.658) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat adanya 

autokorelasi. 

 

 

d) Uji Normalitas 

Untuk mengetahui hasil perhitungan bersifat normalitas dapat dilakukan  

dengan melakukan uji normalitas dengan kolmogrov smirnov yang dimana 

data dapat dikatakan normal apabila nilai alpha lebih besar dari 5% atau 0.05. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 40 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.23460211 

Most Extreme Differences Absolute .089 
Positive .089 

Negative -.057 
Test Statistic .089 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

Sumber  : Data Diolah, 2020 

Gambar 5.3. 

Data Normalitas 

 

Hasil olah data diatas dengan menggunakan uji one sample kolmogrov 

smirnovmenunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal dengan nilai 
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sig= .200. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat diolah dengan statistic 

parametric. 

7) Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang berkembang saat ini maka dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa pengujian, yaitu : 

Uji f (Pengujian secara simultan) 

Uji t (Pengujian secara parsial) 

Uji Beta (Pengujian secara dominan) 

Dengan dibantu menggunakan program analisa pengolahan data SPSS Ver.22, 

yang dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pengujian Secara Simultan  (Uji-F) 

Uji F berfungsi untuk menguji variabel profesionalisme, kecerdasan 

emosional dan motivasi kerjaapakah dari ketiga variabel yang diteliti 

mempengaruhi secara simultan terhadap Kinerja Guru di SD Negeri di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Analisa dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu program pengolahan data SPSS ver. 22 yang 

dapat dijelaskan dalam berikut ini : 

Tabel 5.12 

Hasil Uji F 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 107.930 3 35.977 21.787 .000b 

Residual 59.445 36 1.651   
Total 167.375 39    

Sumber  : Data Diolah, 2020 

 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS ver. 22 yang dituangkan dalam tabel 

di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut  



82 

 

a. Merumuskan Hipotesis 

H0 : bi = 0, artinya variabel independen (X) secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Ha : bi ≠ 0, variabel independen (X) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

b. Menghitung nilai Fhitung 

Berdasarkan hasil analisa data SPSS diketahui Fhitung sebesar 21.787 

dengan signifikan .000. 

c. Menentukan kriteria penerimaan 

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah = 0,05 

atau dengan interval keyakinan sebesar 95% dengan df (n-k-1) = 36 

dan ditentukan nilai Ftabel = 2,87 

d. Membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel 

Oleh karena nilai Fhitung sebesar 21.787, berarti variabel 

bebas/independen (X) yang meliputi profesionalisme, kecerdasan 

emosional dan motivasi kerjasecara simultan berpengaruh terhadap 

Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare , 

serta bisa dikatakan signifikan karena dari pengujian menunjukkan 

bahwa hasil Fhitung = 21.787 lebih besar dari Ftabel = 2,87 atau bisa 

dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima. 

b) Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

Untuk menguji variabel secara parsial atau sendiri-sendiri variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dapat digunakan uji t. Ini 
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dapat dilihat dalam hasil analisa pengolahan data SPSS ver. 22 yang 

tertuang dalam Tabel 5.13 berikut : 

 

 

 

 

Tabel 5.13 

Uji t 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.03
4 

2.564  .403 .689 

PROFESIONALISME (X1) .323 .138 .321 2.343 .025 

KECERDASAN EMOSIONAL (X2) .021 .173 .013 .119 .906 

MOTIVASI KERJA (X3) .810 .178 .566 4.543 .000 

Sumber  : Data Diolah, 2020 

 

Adapun hasil uji t masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut 

: 

1. Pengaruh Profesionalisme(X1) terhadap Kinerja Guru (Y) di SD 

Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

a. Merumuskan hipotesis 

H0 : b1 = 0, artinya X1 secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel Profesionalisme 

terhadap Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota 

Parepare  
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Ha : b1 ≠ 0, artinya X1 secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Y atau  ada pengaruh variabel Profesionalisme terhadap 

Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

b. Menghitung nilai t test 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS 

ver. 22 diketahui bahwa nilai thitung variabel profesionalisme 

sebesar 2.343 dengan tingkat signifikan sebesar .025 

 

 

c. Kriteria penerimaan 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan 

derajat bebas (n-k-1) = 36 yang ditentukan ttabel sebesar 2,026 

d. Membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel 

Oleh karena thitung sebesar 2.343 lebih besar dibandingkan dengan 

ttabel sebesar 2,026yang berarti variabelProfesionalisme signifikan 

mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Guru di SD Negeri di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

2. Pengaruh Kecerdasan emosional(X2) terhadap Kinerja Guru (Y) di SD 

Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

a. Merumuskan hipotesis 

H0 : b2 = 0, artinya X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel Kecerdasan 
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emosionalterhadapKinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan 

Bacukiki Kota Parepare  

Ha : b2 ≠ 0, artinya X2 secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Y atau  ada pengaruh variabel Kecerdasan 

emosionalterhadapKinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan 

Bacukiki Kota Parepare  

b. Menghitung nilai t test 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS 

ver. 22 diketahui bahwa nilai thitung variabel Kecerdasan emosional 

sebesar .119 dengan tingkat signifikan sebesar .906 

c. Kriteria penerimaan 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan 

derajat bebas (n-k-1) = 36 yang ditentukan t tabel sebesar 2,026 

d. Membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel 

Oleh karena thitung sebesar .119 lebih kecil dibandingkan dengan 

ttabel sebesar 2,026yang berarti variabel Kecerdasan emosional 

tidak signifikan mempunyai pengaruh terhadapKinerja Guru di SD 

Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

3. Pengaruh motivasi kerja (X3) terhadap Kinerja Guru (Y) di SD Negeri 

di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

a. Merumuskan hipotesis 

H0 : b3 = 0, artinya X3 secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel Motivasi kerja 
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terhadap Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota 

Parepare  

Ha : b3 ≠ 0, artinya X3 secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Y atau  ada pengaruh variabel Motovasi kerja terhadap 

Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

b. Menghitung nilai t test 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS 

ver. 22 diketahui bahwa nilai thitung variabel motivasi kerja sebesar 

4.543 dengan tingkat signifikan sebesar ,000 

 

c. Kriteria penerimaan 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan 

derajat bebas (n-k-1) =36  yang ditentukan t tabel sebesar 2,026 

d. Membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel 

Oleh karena thitung sebesar 4.543 lebih  besar dibandingkan dengan 

ttabel sebesar 2,026yang berarti variable motivasi kerja 

signifikanmempunyai pengaruh terhadapKinerja Guru di SD Negeri 

di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa data SPSS 

ver. 22 maka diketahui bahwa ketiga variabel bebas/independen (X) ada 

yang signifikan dan tidak signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Guru 

di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  dengan ringkasan 

sebagai berikut  
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1) Variabel  Profesionalisme (X1) dengan nilai thitung2.343>ttabel 2,026 

2) Variabel Kecerdasan emosioanl  (X2) dengan nilai thitung .119< ttabel 

2,026 

3) Variabel Motivasi kerja (X3) dengan nilai thitung 4.543>ttabel 2,026 

c) Pengujian Secara Dominan (Uji Beta) 

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen 

(Y) dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta 

standardized tertinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan 

SPSS ver.22 maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 5.14 

Uji Beta 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.034 2.564  .403 .689 

PROFESIONALISME (X1) .323 .138 .321 2.343 .025 

KECERDASAN 
EMOSIONAL (X2) 

.021 .173 .013 .119 .906 

MOTIVASI KERJA (X3) .810 .178 .566 4.543 .000 

Sumber  : Data Diolah, 2020 

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel 

yang meliputi Profesionalisme, kecerdasan emosionaldan motivasi kerja 

maka yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap Kinerja Guru 

di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  adalah variabel 

Motivasi kerja (X3). Penelitian ini juga menemukan besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dilihat dari nilai 

koefisien determinasi (R square) dan dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 5.15 

Uji Determinasi 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .803a .645 .615 1.285 1.716 

Sumber  : Data Diolah, 2020 

 

Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar ,645 yang dapat diartikan 

bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi Profesionalisme, 

Kecerdasan emosional dan Motivasi kerjamempunyai kontribusi terhadap 

Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  sebesar 

64,5% sedangkan sisanya sebesar 35,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

B. Pembahasan  

Pada penelitian ini, variabel Kinerja Guru akan ditinjau dari aspek yang dapat 

mempengaruhinya, diantara lain yakni Profesionalisme, Kecerdasan Emosional 

dan Motivasi Kerja di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Hal 

tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan bahwa tolak ukur utama dari seorang 

guru adalah Kinerjanya. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini, akan dipaparkan 

keterkaitan antara variabel bebas (Profesionalisme, Kecerdasan Emosional dan 

Motivasi Kerja) dan variabel terikat (Kinerja Guru). 

1. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Guru 

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Profesionalisme 

berpengaruh terhadap Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki 

Kota Parepare. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan thitung> ttabelyakni 

2.343> 2,026 atau nilai sig: .025<α 5%. Dalam hal ini, Guru dengan 
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profesionalisme yang tinggi akan mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya 

dengan baik. Sehingga hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan 

kinerja guru dengan baik.  

Semakin meningkatnya kompetensi profesional mempunyai pengaruh 

yang bermakna terhadap kinerja guru. Hal ini dikarenakan oleh semakin tinggi 

kompetensi profesional seorang guru, maka ada kecenderungan dalam 

mengajar mengikutiprosedur yang sesuai aturannya. Yang dimana system 

pembelajaran diterapkan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sehingga setiap guru mampu beradaptasi dengan segala konsep 

pembaharuan dalam dunia pendidikan.  

Berdasarkan hasil analisis kuesioner pada item variabel 

profesionalisme menunjukkan bahwa mayoritas guru setuju bahwa guru 

dengan profesionalitas harus memiliki kemampuan yang baik dalam 

melakukan pembelajaran dan pengelolaan kelas pada siswa. Dalam hal ini, 

seorang guru harus memiliki kemampuan menguasai materi yang akan 

diajarkan, menguasai konsep teori pengetahuan dasar yang berkaitan dengan 

mengajar di kelas, memiliki pola pikir mengajar yang baik dan benar dalam 

setiap mengajar, melakukan pengembangan keprofesionalan melalui refleksi 

kinerjanya dan menggunakan hasil penelitian tindakan kelas untuk 

mengembangkan keprofesionalannya.  

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa mayoritas guru setuju 

dengan segala aspek yang mampu menunjang profesionalitas guru dalam 

melaksanakan fungsi pembelajaran dan pengelolaan kelas. Hal ini tentunya 
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sangat penting mengingat bahwa betapa besar peran dan fungsi guru sebagai 

tenaga pendidik yang bertanggungjawab atas kecerdasan baik secara 

intelektual, emosional dan spiritual siswa yang merupakan generasi penerus 

bangsa kedepannya. Namun, disisi lain terdapat beberapa guru yang 

menjawab ragu- ragu pada setiap aspek profesionalitas pada guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat persepsi yang berbeda pada setiap guru, hal ini 

dikarenakan setiap guru dalam memberikan pandangannya umumnya 

dipengaruhi oleh usia, pengalaman serta kepekaan dalam mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.  

Sehingga penguasaan kompetensi profesional yang baik akan 

memberikan dorongan bagi guru untuk bekerja secara maksimal khususnya 

terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Penguasaan kompetensi profesional 

yang kurang baik menyebabkan guru kesulitan dalam menyampaikan materi 

sehingga akan berdampak siswa kurang memahami materi dan secara tidak 

langsung akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa kurang maksimal. Hal 

ini menunjukkan bahwa penguasaan kompetensi profesional sebagai guru 

yang baik belum tentu dapat menunjang kinerja guru secara maksimal 

khususnya dalam hal pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas.  

Namun, perlu diketahui bahwa tolak ukur utama dari kinerja guru 

dapat dilihat dari keterampilan seorang guru dalam mengelola kelas dan 

membimbing proses pembelajaran yang hasil akhirnya ditentukan berdasarkan 

akademik dari siswa- siswanya. Hal ini sangat penting mengingat, sasaran 

utama dari kinerja guru adalah siswanya sendiri, sehingga seorang guru 
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haruslah terampil dan inovatif dalam menjalankan tugas utama dan fungsinya. 

Hal ini menjadi poin penting dalam melakukan penilaian terhadap kinerja 

guru. Karena dalam melakukan penilaian terhadap kinerja guru haruslah 

dilakukan dengan berbagai aspek atau variable, salah satunya dari guru dan 

siswanya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional 

juga merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. 

Kata profesional menunjukan bahwa seorang guru harus mampu 

bersaing didalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan juga harus 

selalu meningkatkan keahlian dan kecakapan dalam melakukan tugas sebagai 

seorang guru. Guru merupakan sebuah profesi, dalam hal ini profesi 

merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus 

guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar pendidikan. 

Seorang akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki 

kemampuan (ability) dan kinerja. Maksudnya adalah seseorang seseorang 

akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kinerja yang 

tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik baiknya 

Kinerja guru akan bermakna bila dibarengi dengan nawaitu yang bersih dan 

ikhlas saerta selalu menyadari akan kekurangan yang ada pada dirinya, dan 

berupaya utuk meningkatkan atas kekurangan tersebut sebagai upaya untuk 

meningkatkan ke arah yang lebih baik. 

Menurut Supriyadi (1998 dalam Sunartini dan Soeharto, 2016) istilah 

profesionalisme merujuk pada derajat penampilan individu sebagai seorang 

profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi. 
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Profesionalisme berbanding lurus dengan kinerja, sehingga menjadi hal yang 

mutlak bagi seorang guru untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan 

profesionalitasnya. Selain sikap profesional yang perlu ditunjukkan oleh 

seorang guru.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan Khodijah (2020) dengan judul “The 

Influence of Professional and Pedagogic Competence on Teacher’s 

Performance” menunjukkan bahwa variabel profesionalisme berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru dengan nilai signifikan .000 yang 

berarti < .05. 

2. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Guru 

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kecerdasan 

Emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Guru di SD Negeri 

di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan 

thitung > ttabel yakni .119< 2,026 atau nilai sig: .906> α 5%. Tidak adanya 

pengaruh signifikan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Guru di SD 

Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare menunjukkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya seorang guru masih terdapat keragu-raguan 

dalam mengendalikan diri, kepedulian serta komunikasi yang efektif kepada 

siswa. Hal ini dapat dikarenakan oleh tingginya tekanan dan beban kerja yang 

diperolehnya di sekolah.  

Berdasarkan hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas 

responden setuju bahwa seorang guru harus mampu mengelola emosionalnya 

dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik. Hal tersebut dikarenakan 
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sasaran utama pembelajaran guru adalah siswa yang dimana terdapat banyak 

karakteristik siswa yang tentunya harus dihadapi seorang guru. Dengan 

baiknya pengelolaan emosional pada guru akan berdampak baik pada situasi 

dan kondisi didalam kelas. Dalam hal ini, seorang guru yang cerdas 

emosionalnya adalah mereka yang mampu mengendalikan diri dalam 

menjalankan peraturan sekolah yang telah ditetapkan, memiliki sikap 

kepedulian terhadap siswa yang mengalami persoalan keluarga, melakukan 

komunikasi efektif dalam menjalankan tugasnya dan memiliki loyalitas yang 

tinggi kepada pimpinan dalam menjalankan tugasnya. 

Selain itu, relative kecilnya pengaruh antara kecerdasan emosional 

terhadap kinerja guru dikarenakan dalam melakukan komunikasi baik 

khususnya kepada siswa itu sendiri, sebagian besar guru masih menggunakan 

konsep dan strategi pembelajaran yang dahulu. Perlu diketahu bahwa 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan 

dan hal yang fundamental untuk dimanfaatkan dan diterapkan dalam 

melakukan interaksi social dalam masa pembelajaran dan pengelolaan kelas 

sehingga pesan yang disampaikan tidak dapat dipahami dengan baik oleh 

siswa. 

Hal diatas juga didukung dari data penelitian dimana rata- rata usia 

responden adalah 40 -55. Sehingga, diperlukan motivasi yang lebih untuk 

menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif agar komunikasi dan pesan 

yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Pada kasus ini, sebagian guru 

mengalami kesulitan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang menarik 
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dan inovatif sehingga mampu menarik perhatian dan minat siswa. Umumnya 

kendala utama dari sebagian guru adalah minimnya keterampilan komunikasi 

yang mengandalkan media komunikasi dan pembalajaran yang berbasis 

teknologi bergambar, animasi ataupun visual. Sehingga hal ini dapat 

mempengaruhi kinerja dari seorang guru yang dimana untuk menilai baik 

buruknya kinerja tidak bisa hanya dari kecerdasan emosional  seorang guru 

saja, akan tetapi dampak nyata dari kompetensi tersebut terhadap prestasi 

belajar siswa sendiri. 

Kecerdasan emosional (emotional intellegency/ EI) berperan terhadap 

kemajuan, peningkatan, dan keberhasilan kinerja guru. Orang dengan 

kecerdasan emosional yang baik akan mampu menghadapi tantangan dan 

menjadi manusia yang penuh tanggung jawab, produktif dan optimis dalam 

menghadapi dan menyelesaikan masalah. Orang yang mengenal emosi diri 

akan mampu dengan baik membaca emosi orang lain, sehingga lebih efektif 

dalam pekerjaan. Individu yang cerdas secara emosional mampu merasakan 

dan memunculkan emosi positif dari dalam dirinya, sehingga mampu 

memahami atau berempati terhadap orang lain maupun lingkungannya. Guru 

dengan kecerdasan emosi yang tinggi mampu menyelesaikan masalah dengan 

rekan kerja, siswa, memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengelola emosi, 

cenderung berempati dengan orang disekitarnya, mampu membedakan 

kehidupan pribadi dan profesionalitas saat berinteraksi dengan orang lain, 

serta mampu bertahan pada kondisi yang sulit dan mendesak (Goleman, 

2007). 
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Menurut Agustian (2009), kecerdasan emosional adalah 

kemampuanmemahami emosi dan menjadikan sumber informasi yang pokok 

untukmemahami diri sendiri dan orang lain, sebagai langkah untuk mencapai 

tujuan.Cooper & Sawaf (1997) dalam Masaong (2012) mendefinisikan 

kecerdasanemosional sebagai “kemampuan merasakan, memahami, dan secara 

efektifmenetapkan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, dan 

pengaruhmanusiawi”. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dikembangkan 

dari waktuke waktu. Hal tersebut pula yang menjadi pembeda kecerdasan 

emosional yangdapat terus berkembang daripada kecerdasan 

intelektual.Dengan demikian, kecerdasan emosional adalah kemampuan guru 

dalammemahami gejala emosi secara tepat. Pemahaman gejala emosi tersebut 

yaitu:mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, mampu memotivasi dan 

mengelolaemosi diri sendiri, serta mampu menjalin hubungan baik dengan 

orang lain. 

Robbins (2015) menyatakan dalam beberapa studi bahwa kecerdasan 

emosional memainkan peran penting dalam kinerja. Sebuah studi yang 

menggunakan Magnetic Resonance Imaging (MRI), yaitu sebuah peralatan 

kedokteran yang menggunakan prinsip pemanfaatan medan magnetik 

menemukan bahwa mahasiswa Master of Bussiness Administration(MBA) 

eksekutif yang baik dalam tugas pengambilan keputusan strategis lebih 

mungkin melibatkan pusat emosi otak dalam proses keputusannya. Dalam 

konteks pekerjaan, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk 
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mengetahui apa saja yang kita dan orang lain rasakan termasuk cara yang tepat 

dalam menangani masalah (Martin, 2003). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Murni Dwi (2019) dengan judul 

“Pengaruh Modal Sosial Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Guru 

Dimediasi Perilaku Kewargaan Organisasional (Studi Kasus Guru SMP 

Negeri Di Kecamatan Juwana)” yang menunjukkan bahwa variabel 

Kecerdasan Emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru 

dengan nilai signifikan .885 yang berarti > .05. 

3. Pengaruh Motivasi kerja terhadap Kinerja Guru 

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel berpengaruh 

terhadap Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. 

Hasil perbandingan thitung> ttabel yakni 4.543> 2,026 atau nilai sig: .000< α 5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja guru.Secara konsep, motivasi kerja dalam 

penelitian ini meliputi beberapa hal utama, diantaranya seorang guru harus 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar mengajar dalam menjalankan 

tugasnya, sikap dan perilaku untuk berinovasi dalam mendesain media 

pembelajaran, kemampuan untuk mengikuti kompetensi berkaitan dengan 

tugas mengajarnya dan sikap dan perilaku untuk berkreasi dalam menemukan 

metode mengajar. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dalam menilai tinggi 

rendahnya motivasi kerja seorang guru.  

Motivasi kerja guru sangat berkaitan dengan kinerja dari seorang guru 

dikelasnya dikarenakan guru memiliki 2 tugas utama dalam kelas untuk 
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menunjang prestasi belajar siswa, diantranya adalah mengajar dan mengelola 

kelas. Sehingga perlu motivasi dari dalam dan luar bag seorang guru agar 

mampu melaksanakan tugas utamanya dengan baik, efektif dan efisien. 

Adapun hal yang mendorong motivasi guru diantaranya adalah mendapatkan 

kesempatan mengikuti lomba guru berprestasi, mendapatkan peluang untuk 

berkembang, bangga terhadap pekerjaan sendiri, membutuhkan pengakuan 

akan kinerjanya serta mendapatkan gaji/ upah yang sesuai dengan beban kerja 

dan kinerjanya. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan motivasinya, 

dikarenakan guru yang memiliki motivasi mengajar yang tinggi akan 

menunaikan tugas mengajar dan mengelola kelas dengan baik pula. Sehingga 

jalannya proses belajar akan maksimal dan prestasi belajar siswa akan 

meningkat pula. 

Tujuan motivasi kerja guru adalah untuk menggerakkan kemauan 

mengajar guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswanya. Menurut A. 

Tabrani Rusyan, Aang Tebjanastisna, dan Panji Anuraga bahawa motivasi 

kerja guru mencakup empat dimensi yaitu; 1) motivasi guru dalam membuat 

perencanaan pengajaran, 2) motivasi guru dalam melakukan proses 

pengajaran, 3) motivasi guru dalam melakukan penilaian pengajaran, dan 4) 

motivasi guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Motivasi mengajar 

guru merupakan salah satu faktor penunjang yang paling utama untuk 

mencapai profesionalisme dalam suatu pengajaran adalah adanya motivasi 

yang harus dimiliki oleh setiap pribadi yang bersangkutan, karena berdasarkan 

adanya motivasi mengajar maka akan timbul dalam diri seseorang rasa cinta 



98 

 

terhadap profesi yang diembannya, sehingga dapat menglahirkan hasil yang 

maksimal bagi prestasi belajar siswa. 

Hal diatas sangat penting mengingat bahwa seorang guru dikatakan 

berhasil dalam melaksanakan tugasnya  apabila dalam menerapkan 

pendidikannya telah mampu meningkatkan motivasi anak didiknya dalam 

belajar, baik di sekolah ataupun masyarakat. Hal ini tentunya harus didiorong 

dengan peningkatan motivasi kerja untuk seorang guru. Karena motivasi kerja 

guru merupakan hal yang sangat menunjang dalam peningkatan kinerja guru.   

Motivasi kerja guru adalahdorongan yang berasal dari dalam diri 

(internal) dan luar diri (eksternal)seorang guru yang di dasari 

aspekpsikologikal, kebutuhan, keinginan, sehingga mampu menimbulkan, 

menggerakkan, mengarahkan perilaku atau aktivitas-aktivitas guru yang 

dimulai dari kebutuhan, keinginan, menimbulkan tindakan sehingga 

menghasilkan keputusan yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan dalam melaksanakan tugas keguruannya.  

Menurut Herzberh (dalam Robbins, 2007) motivasi merupakan 

semangat dari dalam diri seseorang untuk menciptakan perubahan prilaku 

individu yang ditunjukan dalam ragam sikap dan tindakan karena adanya 

kebutuhan psikologis dan fisiologis untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

baik 1). faktor intrinsik seperti pencapaian prestasi, pengakuan, tanggung 

jawab, pekerjaan itu sendiri, kemungkinan berkembang. 2). Faktor ekstrinsik 

seperti upah, kondisi kerja, prosedur perusahaan dan hubungan kerja. 

Indikator motivasi kerja dari faktor intrinsik berupa kesempatan untuk 
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berprestasai, pengakuan dari teman sejawat, merasa bangga dengan pekerjaan 

sebagai guru, tanggungjawab atas pekerjaannya, pekerjaan itu sendiri dan 

kesempatan untuk meningkatkan karir. Dan dari faktor ekstrinsik berupa gaji 

atau honor yang diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Didik Fredianto (2016) dengan judul 

“Hubungan Antara Motivasi Kerja Dan Kedisiplin Dengan Kinerja Guru Di 

SD” yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi kerja 

terhadap kinerja guru. 

4. Pengaruh Profesionalisme, Kecerdasan Emosional dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Guru 

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Guru 

di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  telah di interpertasikan. 

Pada tahap ini, akan ditinjau dari bagaimanakah pengaruh dari ketiga variabel 

bebas yaitu Profesionalisme, Kecerdasan Emosional dan Motivasi Kerja 

secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Kinerja Guru.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuktikan dengan uji f test 

menunjukkan bahwa fhitung> ftabel yakni 21.787>2.67, selain itu tingkat 

signifikan juga menunjukkan sig= .000 yang berarti<p-value 5%. Hal ini 

berarti variabelProfesionalisme, Kecerdasan Emosional dan Motivasi Kerja 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kinerja Gurudi SD Negeri di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Hal ini berarti bahwa untuk 

meningkatkan Kinerja Guru maka perlu ditingkatkan Profesionalisme, 

Kecerdasan Emosional dan Motivasi Kerja dari seorang guru 
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5. Pengaruh Variabel yang paling dominan terhadap Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil uji variabel bebas (Profesionalisme, Kecerdasan 

Emosional dan Motivasi Kerja) secara parsial menunjukkan ada 2 variabel 

bebas yang berpengaruh terhadap Kinerja Guru yaitu Profesionalisme dan 

Motivasi Kerja. Serta ada variabel lainnya yaitu Kecerdasan Emosional yang 

tidak berpengaruh terhadap Kinerja Guru. Selain itu, ketiga variabel diuji 

secara simultan (bersama- sama) terhadap variabel terikat, yang dimana 

menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh secara simultan terhadap Kinerja 

Guru. 

Dari ketiga variabel diatas, tentunya terdapat variabel yang memiliki 

pengaruh yang paling signifikan terhadap Kinerja Guru, maka dari itu 

dilakukan uji beta standardized yang menunjukkan bahwa variabel Motivasi 

Kerja (X3) merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi 

Kinerja Guru. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

Uji t test (parsial) menunjukkan bahwa : 

1. Variabel Profesionalisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Guru di di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

2. Variabel Kecerdasan emosionalpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

3. Variabel motivasi kerja memiliki pengaruh positif dansignifikan terhadap 

Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

4. Variabel Profesionalisme, Kecerdasan emosional dan Motivasi kerja memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap Kinerja Guru di SD Negeri di Kecamatan 

Bacukiki Kota Parepare dan Variabel Motivasi kerja(X3) sebagai variabel 

yang paling dominan berpengaruh terhadap Kinerja Guru di SD Negeri di 

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare  

B. Saran 

Dari temuan penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diajukan oleh peneliti 

antara lain: 

1. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan faktor- faktor 

yang mempengaruhi kinerja guru dengan melibatkan variabel- variabel selain 
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kompetensi profesional, kecerdasan emosional dan motivasi kerja. Agar hasil 

penelitian yang didapatkan dapat memberikan hasil yang lebih kompleks dan 

signifikan. Selain itu, jumlah responden yang dilibatkan dapat dilebihkan serta 

mewakili karakteristik setiap guru. 

2. Diharapkan bagi Instansi terkait agar mampu melakukan evaluasi terkait 

kinerja guru agar dapat meningkatkan kualitas dari seorang guru. Serta dapat 

menjadi fasilitator agar kualitas tenaga pendidik dapat diberdayakan dan lebih 

dioptimalkan. 
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KUESIONER  PENELITIAN 

 

 

 

Kepada:  

Yth. Bapak/Ibu Guru  UPTD SDN Kecamatan Bacukiki 

di Tempat  

 

Dengan Hormat,  

Sehubungan dengan adanya penelitian dalam rangka penyusunan Tesis 

pada Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar 

yang berjudul “PENGARUH KEMAMPUAN PROFESIONAL 

GURU,KECERDASAN EMOSIONAL GURU DAN MOTIVASI KERJA 

GURU TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DI 

KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE”, saya mohon kesediaan 

Bapak/Ibu meluangkan waktu sejenak untuk mengisi angket ini.  

 Tidak ada jawaban yang benar atau salah dan sesuai dengan kode etik 

penelitian, maka semua data dijamin kerahasiaannya. Jangan berpikir terlalu 

rumit, saya berharap Bapak/Ibu Guru  menjawab dengan lebih leluasa sesuai 

dengan apa yang dirasakan dan dialami, bukan berdasarkan seharusnya.  

Saya sangat menghargai atas segala partisipasi dan ketulusan bapak/ibu  

dalam menjawab kuesioner ini dan saya sangat berterima kasih atas semua 

kerjasamanya.  

 

Petunjuk Pengisian 

1. Isilahidentitasdenganbenardanlengkappadatempat yang telahdisediakan 

2. Isilahsemuanomordalamangketinidanjangansampaiada yang terlewatkan 

3. Berilahtanda checklist (√) padajawaban yang menurut bapak/ibu paling 

dialami 

4. Jawablahsetiapbagiankuesionersesuaidenganpetunjukpengisian yang ada 

 

 

Hormat Saya, 

 

Peneliti 

 

 

 

HANISAH 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. IdentitasResponden 

 

1. Nama :   

2. Nip                                      :    

3. JenisKelamin :  Pria/Wanita 

3. Asal Sekolah                       : 

4. Umur :  

5. Pangkat / Golongan            : 

B. Isilahjawabanberikutsesuai denganapa yang bapak/ibu alamidengancara 

memberi tandachecklist (√) padakolom yang tersedia. 

Adapunmaknadaritandatersebutadalahsebagaiberikut:  

SS  =  SangatSetuju 

S  =  Setuju 

RR  =  Ragu-Ragu  

TS  =  TidakSetuju 

STS  =  SangatTidakSetuju 

 

NO. DAFTAR PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S RR TS STS 

Kemampuan Profesionalisme Guru  (X1) 

1. Guru harus mampu memiliki kemampuan 

menguasai materi yang akan diajarkan 

     

2. Guru harus mampu menguasai konsep teori 

pengetahuan dasar yang berkaitan dengan 

mengajar di kelas 

     

3. Guru harus memiliki pola pikir mengajar 

yang baik dan benar dalam setiap mengajar 

     

4. Guru melakukan pengembangan 

keprofesionalan melalui refleksi kinerjanya 

     

5. Guru menggunakan hasil penelitian tindakan 

kelas untuk mengembangkan 

keprofesionalannya 

     

Kecerdasan Emosional Guru (X2) 

1. Guru harus mampu mengendalikan diri 

dalam menjalankan peraturan sekolah yang 

telah ditetapkan 

     

2. Guru harus memiliki sikap kepedulian 

terhadap siswa yang mengalami persoalan 

keluarga 

     



NO. DAFTAR PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S RR TS STS 

3. Guru harus mampu melakukan komunikasi 

efektif dalam menjalankan tugasnya 

     

4. Guru harus memiliki loyalitas yang tinggi 

kepada pimpinan dalam menjalankan 

tugasnya 

     

MotivasiKerja Guru  (X3) 

1. Guru dalam mengajar harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dasar 

mengajar dalam menjalankan tugasnya 

     

2. Guru harus memiliki sikap dan perilaku 

untuk berinovasi dalam mendesain media 

pembelajaran 

     

3. Guru harus memiliki kemampuan untuk 

mengikuti kompetensi berkaitan dengan 

tugas mengajarnya 

     

4. Guru harus memiliki sikap dan perilaku 

untuk berkreasi dalam menemukan metode 

mengajar 

     

Kinerja Guru (Y) 

1. Guru mampu menguasai materi ajar dalam 

setiap mengajar 

     

2. Guru harus memiliki kemampuan menguasai 

cara penyusunan RPP sesuai dengan silabus 

dan indikator pembelajaran 

     

3. Guru mampu menggunakan alat peraga 

pembelajaran dalam setiap mengajar 

     

4. Guru harus mampu menguasai teknik 

penilaian hasil belajar siswa 

     

5. Guru harus mampu melakukan jadwal 

bimbingan bagi siswa yang mengalami 

kesulitan belajar 

     

 

TERIMA  KASIH 

 

 

 

 

 

 

 



MASTER DATA VARIABEL 

 
PROFESIONALISME (X1) 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Total Rata- Rata 

1 5 5 5 1 5 21 4.2 

2 5 4 4 5 5 23 4.6 

3 4 3 4 4 3 18 3.6 

4 5 5 5 5 4 24 4.8 

5 4 3 4 4 3 18 3.6 

6 4 4 4 4 4 20 4.0 

7 4 4 5 5 5 23 4.6 

8 5 4 5 5 4 23 4.6 

9 4 5 5 4 3 21 4.2 

10 4 4 4 4 4 20 4.0 

11 4 4 4 4 4 20 4.0 

12 5 3 4 5 3 20 4.0 

13 5 4 4 4 4 21 4.2 

14 4 4 5 2 4 19 3.8 

15 5 5 5 5 5 25 5.0 

16 4 4 4 4 4 20 4.0 

17 4 4 4 5 4 21 4.2 

18 4 4 5 4 4 21 4.2 

19 5 4 4 5 4 22 4.4 

20 4 4 3 4 3 18 3.6 

21 5 4 4 4 5 22 4.4 

22 5 5 5 5 4 24 4.8 

23 4 4 4 4 4 20 4.0 

24 5 5 5 4 5 24 4.8 

25 4 4 5 4 5 22 4.4 

26 5 4 5 5 4 23 4.6 

27 5 4 4 5 4 22 4.4 

28 4 4 4 3 4 19 3.8 

29 4 4 4 4 4 20 4.0 

30 4 4 4 4 4 20 4.0 

31 5 4 4 5 3 21 4.2 

32 4 3 3 2 3 15 3.0 

33 4 4 5 5 4 22 4.4 

34 4 4 4 4 3 19 3.8 

35 5 5 5 5 4 24 4.8 

36 4 4 4 4 4 20 4.0 



37 4 4 4 4 4 20 4.0 

38 5 4 4 5 5 23 4.6 

39 5 4 4 5 5 23 4.6 

40 4 4 4 5 4 21 4.2 

 
KECERDASAN EMOSIONAL (X2) 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total Rata- Rata 

1 1 5 1 5 12 3.0 

2 4 4 4 4 16 4.0 

3 3 3 3 4 13 3.3 

4 4 2 4 4 14 3.5 

5 4 4 4 4 16 4.0 

6 4 4 3 3 14 3.5 

7 5 3 4 4 16 4.0 

8 4 4 4 4 16 4.0 

9 4 3 4 4 15 3.8 

10 4 4 4 4 16 4.0 

11 4 3 4 3 14 3.5 

12 4 4 4 4 16 4.0 

13 4 4 4 4 16 4.0 

14 4 5 4 4 17 4.3 

15 5 5 5 4 19 4.8 

16 3 2 2 2 9 2.3 

17 4 4 4 4 16 4.0 

18 4 4 3 3 14 3.5 

19 4 4 4 4 16 4.0 

20 3 3 3 4 13 3.3 

21 3 4 4 4 15 3.8 

22 5 5 4 5 19 4.8 

23 4 4 4 4 16 4.0 

24 4 5 4 5 18 4.5 

25 4 4 4 4 16 4.0 

26 4 3 3 5 15 3.8 

27 4 5 4 4 17 4.3 

28 4 4 4 4 16 4.0 

29 3 4 4 4 15 3.8 

30 4 4 4 4 16 4.0 

31 4 4 4 3 15 3.8 

32 3 3 3 1 10 2.5 

33 4 4 4 5 17 4.3 



34 2 4 3 4 13 3.3 

35 4 4 5 5 18 4.5 

36 4 4 4 4 16 4.0 

37 4 4 4 4 16 4.0 

38 4 3 3 3 13 3.3 

39 4 4 4 4 16 4.0 

40 5 2 2 5 14 3.5 

 
MOTIVASI KERJA (X3) 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total Rata- Rata 

1 5 5 5 5 20 5.0 

2 5 4 4 4 17 4.3 

3 4 4 4 4 16 4.0 

4 4 4 4 4 16 4.0 

5 4 4 4 4 16 4.0 

6 4 4 4 4 16 4.0 

7 5 5 4 4 18 4.5 

8 4 4 4 4 16 4.0 

9 5 4 4 4 17 4.3 

10 4 4 4 4 16 4.0 

11 4 4 4 4 16 4.0 

12 5 4 4 4 17 4.3 

13 4 4 4 4 16 4.0 

14 5 4 4 3 16 4.0 

15 5 5 4 5 19 4.8 

16 4 3 4 4 15 3.8 

17 4 4 4 4 16 4.0 

18 4 4 5 3 16 4.0 

19 4 4 4 4 16 4.0 

20 4 4 3 4 15 3.8 

21 4 4 4 4 16 4.0 

22 5 4 5 5 19 4.8 

23 4 4 4 4 16 4.0 

24 5 5 5 4 19 4.8 

25 4 3 4 3 14 3.5 

26 5 4 4 4 17 4.3 

27 4 4 5 4 17 4.3 

28 4 4 4 5 17 4.3 

29 4 4 5 4 17 4.3 

30 4 4 4 4 16 4.0 



31 4 5 4 4 17 4.3 

32 4 3 3 3 13 3.3 

33 4 5 4 4 17 4.3 

34 4 4 3 4 15 3.8 

35 5 5 5 5 20 5.0 

36 4 4 4 4 16 4.0 

37 4 4 4 4 16 4.0 

38 5 4 4 4 17 4.3 

39 4 4 3 4 15 3.8 

40 5 4 5 4 18 4.5 

 
KINERJA GURU (Y) 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Total Rata- Rata 

1 5 5 5 5 5 25 5.0 

2 4 4 4 4 5 21 4.2 

3 4 4 4 4 3 19 3.8 

4 4 4 5 5 5 23 4.6 

5 4 4 4 4 4 20 4.0 

6 4 4 4 4 4 20 4.0 

7 5 5 4 5 4 23 4.6 

8 4 4 4 4 4 20 4.0 

9 4 4 4 5 4 21 4.2 

10 4 4 4 4 4 20 4.0 

11 5 4 5 5 4 23 4.6 

12 4 4 4 5 5 22 4.4 

13 4 4 4 4 4 20 4.0 

14 4 2 5 4 4 19 3.8 

15 5 5 5 5 4 24 4.8 

16 3 4 4 4 3 18 3.6 

17 4 4 4 4 4 20 4.0 

18 4 5 5 5 5 24 4.8 

19 4 4 4 5 5 22 4.4 

20 3 4 4 4 4 19 3.8 

21 5 4 4 4 5 22 4.4 

22 5 4 4 5 5 23 4.6 

23 4 4 4 5 4 21 4.2 

24 5 5 5 5 5 25 5.0 

25 3 4 4 4 5 20 4.0 

26 5 5 4 4 3 21 4.2 

27 5 5 5 5 5 25 5.0 



28 4 4 5 5 4 22 4.4 

29 5 4 4 5 5 23 4.6 

30 4 4 5 5 4 22 4.4 

31 4 4 5 5 4 22 4.4 

32 4 3 3 3 3 16 3.2 

33 4 5 4 5 5 23 4.6 

34 3 4 4 4 4 19 3.8 

35 5 5 5 5 5 25 5.0 

36 4 4 4 4 4 20 4.0 

37 4 4 4 4 4 20 4.0 

38 5 4 5 4 4 22 4.4 

39 3 4 5 5 4 21 4.2 

40 4 4 3 4 5 20 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 
 

Correlation 
Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.Total 

X1.1 Pearson Correlation 1 .363* .263 .344* .355* .674** 

Sig. (2-tailed)  .021 .101 .030 .025 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1.2 Pearson Correlation .363* 1 .614** .070 .438** .682** 

Sig. (2-tailed) .021  .000 .666 .005 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1.3 Pearson Correlation .263 .614** 1 .114 .393* .670** 

Sig. (2-tailed) .101 .000  .485 .012 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1.4 Pearson Correlation .344* .070 .114 1 .075 .602** 

Sig. (2-tailed) .030 .666 .485  .645 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1.5 Pearson Correlation .355* .438** .393* .075 1 .659** 

Sig. (2-tailed) .025 .005 .012 .645  .000 

N 40 40 40 40 40 40 

X1.Total Pearson Correlation .674** .682** .670** .602** .659** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 40 40 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 



Correlations 
Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.Total 

X2.1 Pearson Correlation 1 -.017 .571** .150 .623** 

Sig. (2-tailed)  .915 .000 .357 .000 

N 40 40 40 40 40 

X2.2 Pearson Correlation -.017 1 .356* .342* .639** 

Sig. (2-tailed) .915  .024 .031 .000 

N 40 40 40 40 40 

X2.3 Pearson Correlation .571** .356* 1 .169 .777** 

Sig. (2-tailed) .000 .024  .296 .000 

N 40 40 40 40 40 

X2.4 Pearson Correlation .150 .342* .169 1 .632** 

Sig. (2-tailed) .357 .031 .296  .000 

N 40 40 40 40 40 

X2.Total Pearson Correlation .623** .639** .777** .632** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 40 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 
Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.Total 

X3.1 Pearson Correlation 1 .403** .367* .301 .703** 

Sig. (2-tailed)  .010 .020 .059 .000 

N 40 40 40 40 40 

X3.2 Pearson Correlation .403** 1 .341* .528** .777** 

Sig. (2-tailed) .010  .031 .000 .000 



N 40 40 40 40 40 

X3.3 Pearson Correlation .367* .341* 1 .284 .707** 

Sig. (2-tailed) .020 .031  .076 .000 

N 40 40 40 40 40 

X3.4 Pearson Correlation .301 .528** .284 1 .717** 

Sig. (2-tailed) .059 .000 .076  .000 

N 40 40 40 40 40 

X3.Total Pearson Correlation .703** .777** .707** .717** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 40 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 
Correlations 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y.Total 

Y1.1 Pearson Correlation 1 .414** .279 .340* .257 .669** 

Sig. (2-tailed)  .008 .081 .032 .110 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y1.2 Pearson Correlation .414** 1 .251 .491** .301 .699** 

Sig. (2-tailed) .008  .118 .001 .059 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y1.3 Pearson Correlation .279 .251 1 .599** .192 .648** 

Sig. (2-tailed) .081 .118  .000 .236 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y1.4 Pearson Correlation .340* .491** .599** 1 .490** .824** 

Sig. (2-tailed) .032 .001 .000  .001 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y1.5 Pearson Correlation .257 .301 .192 .490** 1 .655** 

Sig. (2-tailed) .110 .059 .236 .001  .000 



N 40 40 40 40 40 40 

Y.Total Pearson Correlation .669** .699** .648** .824** .655** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 40 40 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.625 .685 5 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 4.43 .501 40 
X1.2 4.08 .526 40 
X1.3 4.30 .564 40 

X1.4 4.23 .920 40 
X1.5 4.03 .660 40 

 



Inter-Item Correlation Matrix 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

X1.1 1.000 .363 .263 .344 .355 
X1.2 .363 1.000 .614 .070 .438 
X1.3 .263 .614 1.000 .114 .393 

X1.4 .344 .070 .114 1.000 .075 
X1.5 .355 .438 .393 .075 1.000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Squared Multiple 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

X1.1 16.62 3.112 .504 .275 .530 
X1.2 16.97 3.051 .505 .451 .525 
X1.3 16.75 3.013 .472 .400 .533 
X1.4 16.82 2.815 .192 .129 .727 
X1.5 17.03 2.897 .410 .259 .555 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

21.05 4.254 2.062 5 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 



Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items N of Items 

.727 .727 2 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 3.83 .747 40 
X2.3 3.68 .764 40 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 X2.1 X2.3 

X2.1 1.000 .571 
X2.3 .571 1.000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Squared Multiple 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

X2.1 3.68 .584 .571 .327 . 
X2.3 3.83 .558 .571 .327 . 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

7.50 1.795 1.340 2 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 



Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.699 .702 4 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 4.33 .474 40 
X3.2 4.10 .496 40 
X3.3 4.10 .545 40 
X3.4 4.03 .480 40 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 

X3.1 1.000 .403 .367 .301 
X3.2 .403 1.000 .341 .528 

X3.3 .367 .341 1.000 .284 
X3.4 .301 .528 .284 1.000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Squared Multiple 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

X3.1 12.23 1.358 .467 .227 .646 
X3.2 12.45 1.228 .569 .360 .581 
X3.3 12.45 1.279 .424 .188 .678 
X3.4 12.53 1.333 .485 .296 .635 



 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16.55 2.100 1.449 4 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.733 .739 5 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y1.1 4.18 .636 40 
Y1.2 4.15 .580 40 
Y1.3 4.30 .564 40 

Y1.4 4.48 .554 40 
Y1.5 4.28 .640 40 

 
Inter-Item Correlation Matrix 



 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 

Y1.1 1.000 .414 .279 .340 .257 
Y1.2 .414 1.000 .251 .491 .301 
Y1.3 .279 .251 1.000 .599 .192 
Y1.4 .340 .491 .599 1.000 .490 

Y1.5 .257 .301 .192 .490 1.000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Squared Multiple 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Y1.1 17.20 2.933 .438 .218 .710 
Y1.2 17.23 2.948 .506 .317 .682 
Y1.3 17.08 3.097 .442 .386 .706 
Y1.4 16.90 2.708 .700 .572 .610 
Y1.5 17.10 2.964 .417 .269 .719 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

21.38 4.292 2.072 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI DESKRIPTIF RESPONDEN 

 

 
Frequencies 

 
Statistics 

Kode_Jenis_Kelamin   
N Valid 40 

Missing 0 

 
Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki- Laki 20 50.0 50.0 50.0 

Perempuan 20 50.0 50.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI DESKRIPTIF FREKUENSI VARIABEL 

 

 

 

Frequencies 
Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

N Valid 40 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 0 
Mode 4 4 4 4 4 

 

Frequency Table 
X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 23 57.5 57.5 57.5 

5 17 42.5 42.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 4 10.0 10.0 10.0 

4 29 72.5 72.5 82.5 

5 7 17.5 17.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 2 5.0 5.0 5.0 

4 24 60.0 60.0 65.0 



5 14 35.0 35.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 

2 2 5.0 5.0 7.5 

3 1 2.5 2.5 10.0 

4 19 47.5 47.5 57.5 

5 17 42.5 42.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 8 20.0 20.0 20.0 

4 23 57.5 57.5 77.5 

5 9 22.5 22.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Frequencies 
Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 

N Valid 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 
Mode 4 4 4 4 

 

Frequency Table 
X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 



Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 

2 1 2.5 2.5 5.0 

3 6 15.0 15.0 20.0 

4 28 70.0 70.0 90.0 

5 4 10.0 10.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 3 7.5 7.5 7.5 

3 8 20.0 20.0 27.5 

4 23 57.5 57.5 85.0 

5 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 

2 2 5.0 5.0 7.5 

3 8 20.0 20.0 27.5 

4 27 67.5 67.5 95.0 

5 2 5.0 5.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 

2 1 2.5 2.5 5.0 

3 5 12.5 12.5 17.5 



4 26 65.0 65.0 82.5 

5 7 17.5 17.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Frequencies 
Statistics 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 

N Valid 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 
Mode 4 4 4 4 

 

Frequency Table 
X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 27 67.5 67.5 67.5 

5 13 32.5 32.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 3 7.5 7.5 7.5 

4 30 75.0 75.0 82.5 

5 7 17.5 17.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 4 10.0 10.0 10.0 

4 28 70.0 70.0 80.0 



5 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 4 10.0 10.0 10.0 

4 31 77.5 77.5 87.5 

5 5 12.5 12.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Frequencies 
Statistics 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 

N Valid 40 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 0 
Mode 4 4 4 5 4 

Frequency Table 
Y1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 5 12.5 12.5 12.5 

4 23 57.5 57.5 70.0 

5 12 30.0 30.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
Y1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 2.5 2.5 2.5 

3 1 2.5 2.5 5.0 

4 29 72.5 72.5 77.5 



5 9 22.5 22.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
Y1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 2 5.0 5.0 5.0 

4 24 60.0 60.0 65.0 

5 14 35.0 35.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
Y1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 1 2.5 2.5 2.5 

4 19 47.5 47.5 50.0 

5 20 50.0 50.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
Y1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 4 10.0 10.0 10.0 

4 21 52.5 52.5 62.5 

5 15 37.5 37.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



UJI ASUMSI KLASIK 

 

 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 40 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.23460211 
Most Extreme Differences Absolute .089 

Positive .089 

Negative -.057 
Test Statistic .089 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



UJI KOEFISIEN REGRESI 

 

 

Regression 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Motivasi Kerja, 
Kecerdasan 
Emosional, 
Profesionalismeb 

. Enter 

 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
b. All requested variables entered. 

 
Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .803a .645 .615 1.285 1.716 

  
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kecerdasan Emosional, Profesionalisme 
b. Dependent Variable: Kinerja Guru 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 107.930 3 35.977 21.787 .000b 

Residual 59.445 36 1.651   
Total 167.375 39    

 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kecerdasan Emosional, Profesionalisme 

 



 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.034 2.564  .403 .689   
Profesionalisme .323 .138 .321 2.343 .025 .525 1.904 

Kecerdasan Emosional .021 .173 .013 .119 .906 .790 1.265 

Motivasi Kerja .810 .178 .566 4.543 .000 .635 1.575 

 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Profesionalisme 

Kecerdasan 

Emosional Motivasi Kerja 

1 1 3.972 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .021 13.869 .03 .01 .85 .03 

3 .005 29.473 .79 .40 .02 .04 

4 .003 37.354 .18 .59 .13 .92 

 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 16.52 25.15 21.38 1.664 40 
Std. Predicted Value -2.919 2.269 .000 1.000 40 
Standard Error of Predicted Value .228 1.068 .374 .160 40 

Adjusted Predicted Value 16.71 25.19 21.34 1.608 40 
Residual -2.522 3.097 .000 1.235 40 

Std. Residual -1.963 2.410 .000 .961 40 
Stud. Residual -2.032 2.455 .008 1.008 40 
Deleted Residual -2.703 3.213 .036 1.400 40 



Stud. Deleted Residual -2.129 2.652 .017 1.041 40 
Mahal. Distance .255 25.958 2.925 4.323 40 
Cook's Distance .000 1.009 .042 .158 40 
Centered Leverage Value .007 .666 .075 .111 40 

 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charts 
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