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ABSTRAKSI 
 
 Guru sangatlah berperan penting dalam dunia pendidikan, karena guru 
merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan. 
Keberhasilan siswa sebagai output yang berupa peningkatan pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap melalui penilaian yang obyektif merupakan salah satu 
cerminan dari kinerja guru. Untuk itu, seorang guru diharapkan mampu menerapkan 
kecerdasan emosional sebagai wujud nyata untuk memaksimalkan kinerja demi 
mencapai keberhasilan siswa di sekolah. 
 Untuk keperluan tersebut di atas, maka diadakan penelitian mengenai 
Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Guru. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk melihat apakah ada pengaruh antara kecerdasan emosional dengan 
kinerja guru. Oleh sebab itu dalam penelitian ini kecerdasan emosional sebagai 
variabel bebas (X) dan kinerja guru sebagai variabel terikat (Y). Dimana terdapat 4 
variabel dalam kecerdasan emosional (X) yaitu kesadaran diri (X1), pengelolaan diri 
(X2), kesadaran sosial (X3) dan mengelola hubungan (X4). 
 Populasi penelitian diambil dari guru tetap dan guru tidak tetap di SMU 
Negeri 15 Surabaya sebanyak 86 orang, dan ternyata 86 orang tersebut bersedia 
mengisi kuesioner secara lengkap dan benar. Data dikumpulkan melalui 2 (dua) 
macam kuesioner, yaitu 1 kuesioner kecerdasan emosional yang diisi oleh guru dan 
kuesioner kinerja guru yang diisi oleh kepala sekolah dan pengawas, dan juga oleh 
penilai (assesor). Validitas tes yang diukur dengan menggunakan teknik Korelasi 
Statistik Product Moment. Dari 20 item pernyataan kuesioner kecerdasan emosional 
(X) yang dibuat, sebanyak 19 item yang dinyatakan sahih dan 1 item dinyatakan tidak 
sahih. Reliabilitas dari variabel kecerdasan emosional (X) dilakukan dengan koefisien 
Cronbach Alpha dan masing-masing variabel kecerdasan emosional dinyatakan 
reliabel. Sedangkan kuesioner kinerja guru (Y) tidak perlu dilakukan pengujian 
validitas dan reliabilitas karena kesioner penilaian kinerja guru sudah ditetapkan oleh 
Permendiknas No.41 tahun 2007 dalam bentuk RPP.  
 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda. Persamaan regresi linier yang diperoleh dari hasil penelitian ini 
adalah: 

 Y = 0,86 + 0,288 X1 + 0,178 X2 + 0,201 X3 + 0,310 X4 
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa berdasarkan uji F variabel kesadaran diri 
(X1), pengelolaan diri (X2), kesadaran sosial (X3) dan mengelola hubungan (X4) 
secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
guru (Y). Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran diri (X1), 
pengelolaan diri (X2), kesadaran sosial (X3) dan mengelola hubungan (X4) secara 
parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru (Y). Sedangkan 
kesadaran diri (X1) memiliki pengaruh yang  dominan terhadap kinerja guru. 
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