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ra globalisasi dan modernisasi berpengaruh 
pada berbagai aspek kehidupan setiap bangsa 
dan semua negara di dunia, era yang tidak ada 
lagi batas antar negara (borderless) dan 

pembangunan teknologi yang mutakhir dilakukan sebagai 
bagian dari penataan sistem (reinventing) kehidupan 
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena 
itu, bangsa Indonesia harus mampu bertahan dengan 
kekhasan budayanya sendiri dan hal-hal yang harus 
dilakukan adalah pengembangan sumber daya manusia 
(SDM) dan daya saing tinggi.  Pembangunan yang tidak 
dapat ditawar-tawar lagi, khususnya pada sektor 
pendidikan sebagai pembudayaan karakter kuat dan 
unggul, disamping itu sebagai pemasok SDM dan 
penunjang daya saing tinggi, untuk itulah, perlu 
memperoleh tanggapan (rensponsiveness) secara serius 
dari Pemerintah sebagai aktor utama pelaksana program 
Sistem Pendidikan Nasional (SPN).  

Peran pembuat dan pelaksana program SPN 
terhadap pembangunan pendidikan di seluruh daerah 
bergeser ke peran mengarahkan (steering) dan 
memberdayakan (empowering) melalui serangkaian 
kebijakan. Pengaruh kebijakan ini melahirkan tatanan 
pendidikan pada dunia pendidikan yang esensi. Dilain 

E 
 PENDAHULUAN BAB  

I 
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hal, pengaruh ini juga menjadi ancaman bagi dimensi 
budaya Indonesia saat ini. Dalam era borderless dan 
reinventing ini, semua pihak (stakeholders) pendidikan, 
yaitu: pemerintah, lembaga swasta, pemerhati 
pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, orang 
tua peserta didik, peserta didik itu sendiri tidak akan 
terhindarkan dari pengaruh perubahan paradigma 
pendidikan di era ini. 

Pendidikan di daerah memerlukan SDM yang 
berkualitas dan berdaya saing tinggi yang merupakan 
salah satu aspek penting dalam mengantisipasi dampak 
di atas, untuk mencapai keberhasilan suatu 
pembangunan yang dicita-citakan. Pembinaan SDM 
sangat mutlak dilakukan dalam institusi pendidikan 
(sekolah) di daerah, baik sekolah negeri maupun sekolah 
swasta, khususnya di Kota Palopo. Pembinaan untuk 
meningkatkan nilai tambah (added value) manajemen 
dan stakeholders sekolah berbasis sistem penjaminan  
mutu (SPM), kurikulum berbasis pendekatan sains, 
seperti tatakelola administrasi, proses dan hasil 
pembelajaran, kinerja guru, kepemimpinan kepala 
sekolah, budaya organisasi, kecerdasan emosional, 
kepuasan kerja, kompetensi guru, dan kompetensi siswa.  

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah salah satu 
jenjang pendidikan yang berada dalam jajaran Dinas 
Pendidikan Nasional sebagai unsur pelaksana 
pendidikan di daerah. SMA berhak dan berkewajiban 
melaksanakan pendidikan bagi setiap warga negara 
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sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Tugas pokok pendidik dan 
tenaga kependidikan di SMA menyelenggarakan proses 
pendidikan, khususnya tugas guru yaitu mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi. Tugas ini, dilaksanakan  berdasarkan 
kriteria kualitas kinerja guru yang dinyatakan dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yaitu 
Kompetensi Paedagogik, Kompetensi Kepribadian, 
Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional.  

Kualitas kinerja guru SMA di Kota Palopo belum 
optimal. Antara lain, masih ditemukannya guru mogok 
belajar, mengajar tidak tepat waktu, kompetensi belum 
komplek, etos kerja pada profesi belum tinggi, tidak cukup 
jam mengajar sebagai syarat sertifikasi, tidak 
menghiraukan himbauan atasan, takut diutus pada lomba 
guru berprestasi, kurang mampu menulis dan meneliti, 
kurang kesempatan mengembangkan atau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang lebih tinggi, belum sinergi antar 
atasan dan pengawas sekolah yang berjalan sendiri-
sendiri secara parsial, masih sering ada guru yang 
mangkir mengajar di kelas, guru kurang menguasai 
teknologi komputer dalam proses pembelajaran, 
terjadinya unjuk rasa guru yang ingin atasannya diganti, 
guru otoriter yang selalu mengebiri kekritisan siswa, guru 
kurang aktif menggali informasi lewat kegiatan ilmiah 
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yang hanya mengoleksi sertifikat secara instan, guru 
yang mengutamakan berwirausaha, guru yang enggan 
membawa masuk siswa ke dalam laboratorium 
berpraktik, hingga guru yang kurang aktif menulis dan 
meneliti yang berimplikasi pada siswa.  

Survey empiris tersebut di atas, sejalan dengan 
temuan Bedjo Sujanto, dalam salah satu tulisan yang 
menggambarkan bahwa kinerja berkaitan dengan disiplin 
dan pencapaian atas tugas yang diberikan, karenanya 
secara empiris berkaitan dengan disiplin dapat dicermati 
berita tentang banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang mangkir pada hari-hari kerja yang terjepit libur, 
menjadi alasan untuk tidak masuk kerja. PNS yang sering 
terlambat ke kantor, tidak mau mengikuti upacara 
Negara, memperlambat urusan masyarakat, dan 
sebagainya. Semua ini hampir semua terjadi di semua 
daerah dan instansi pemerintah, termasuk lembaga 
pendidikan (sekolah) dengan berbagai alasan, seperti 
rendahnya pengahasilan, macet, tidak ada kerjaan di 
kantor, atasan pilih kasih, dan berbagai alasan lain yang 
menjadikan rendahnya disiplin. 

Pencapaian kinerja guru SMA belum optimal 
nampak pada hasil survey capaian kinerja guru pada 
standar pendidikan di Kota Palopo tahun 2011 dan 
perbandinganya dengan kinerja guru secara nasional 
dengan indikator 8 Standar Nasional Pendidikan, 
standar-standar pendidikan sebagai aspek kinerja guru 
secara nasional, memiliki berbagai standar yang meliputi 
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standar isi, standar proses, standar kurikulum, standar 
PTK, standar sarpras, standar pengelolaan, standar 
pembiayaan, dan standar penilaian selengkapnya dapat 
dilihat pada grafik 1.1. 

 

 
Sumber: Survey Kemdiknas Kota Palopo tahun 2011 

 
Grafik di atas menunjukkan bahwa kedelapan 

standar ini merupakan aspek strategis dalam upaya 
pencapaian kinerja guru. Pencapaian kinerja guru 
merupakan implementasi dari sebagian tujuan 
pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas 
pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas 
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pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk upaya 
dalam memacu pencapaian kinerja guru. 

Kinerja guru yang dicapai di daerah masih kurang 
maksimal dibandingkan capaian kinerja guru 
berdasarkan Standar Pendidikan Nasional. Mengacu 
pada data khususnya capaian kinerja guru di Kota Palopo 
masih berada di bawah patokan nasional yang 
ditetapkan. Capaian standar tertinggi kinerja guru Kota 
Palopo terdapat pada indikator standar proses sebesar 
67.05 terendah pada indikator standar PTK sebesar 
50.38. Meskipun demikian seluruh standar masih berada 
di bawah level minimum yang ditetapkan secara nasional. 
Hal ini, menyebabkan tingkat capaian kinerja masih di 
bawah standar yang ditetapkan Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP). 

Kinerja guru SMA sebagai upaya peningkatan 
pendidik dan tenaga kependidikan di SMA, menjadi 
tujuan yang sangat mendasar perbaikan pendidikan. Hal 
ini dilakukan agar efektivitas upaya meningkatkan 
profesionalitas guru melalui persekolahan dengan 
berbagai kebijakannya, menghasilkan kualitas 
pendidikan yang berkualitas, membangun SDM, dan 
mendorong daya saing tinggi dalam upaya mendukung 
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 

Ketidakmampuan stakeholders pendidikan dalam 
menyukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada 
rendah atau berkurangnya kinerja dalam organisasi 
pendidikan dan efektivitas penyelenggaraan 
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pembangunan bangsa ini secara universal dan 
berkelanjutan. Perencanaan SDM yang profesional 
sangat diperlukan. Hanya SDM prima yang dapat survive 
di dalam kehidupan yang penuh persaingan dan 
menuntut kualitas kehidupan, baik mengenai hasil produk 
maupun pelayanan kepada masyarakat dalam kehidupan 
bersama (common community).  

Sehingga dengan demikian, cerminan kinerja 
guru SMA di Kota Palopo, jika dikelola dengan 
manajemen dalam memimpin dan budaya dalam 
organisasi berdasarkan sistem sosial yang ada dalam 
organisasi tersebut. Esensi dalam memimpin dan budaya 
dalam organisasi ini adalah merupakan investasi dan 
menekankan pada pengetahuan kerja. Budaya yang 
muncul ini menekankan pada pembelajaran, inisiatif, dan 
kreativitas. Modal dasar manusia yang memiliki 
kecerdasan emosional dan terdidik akan menjadi unsur 
utama keberhasilan organisasi yang mampu memberikan 
kepuasan kerja yang maksimal. 

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka 
peran stakeholders sekolah, khususnya  guru SMA di 
Kota Palopo, menjadi sangat penting (urgen). Oleh 
karena itu, maka kajian tentang upaya pemberdayaan 
guru SMA berkinerja efektif dan unggul, sebagai salah 
satu penentu dalam pembangunan daerah, juga 
merupakan figur atau manajer yang menentukan 
efektivitas pencapaian tujuan pendidikan dilakukan 
penelitian ilmiah (research) dengan skala prioritas utama 
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mengenai kepemimpinan, budaya organisasi, 
kecerdasan emosional, kepuasan kerja, dan kinerja.  

Dalam menguji secara komprehensif kebenaran 
ilmiah dari kesenjangan di atas, maka dilaksanakan 
research dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan, 
Budaya Organisasi, Kecerdasan Emosional, dan 
Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja” (Studi Kausal 
Terhadap Guru SMA Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi 
Selatan).  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di 
atas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat 
menyebabkan faktor kinerja guru belum efektif. Masalah-
masalah ini bisa disebabkan faktor eksternal dan internal 
guru dan atasan. Jadi, faktor-faktor penentu atau 
pengaruhnya (influence) sehingga fluktuasi kinerja guru 
dapat diidentifikasikan antara lain: kepemimpinan yang 
tidak memfasilitasi, tidak interaktif, dan tidak 
menumbuhkan inisiatif bagi peserta didik dan pendidik 
pada umumnya; budaya organisasi di sekolah-sekolah 
belum kondusif terhadap prinsip keterbukaan, rensponsif, 
dan kebersamaan; kecerdasan emosional masih lemah, 
baik emosi internal maupun eksternal dan hubungan 
(relasi); kepuasan kerja guru belum maksimal dari segi 
penghargaan, sinerjitas dan berkelanjutan; pembinaan 
oleh Dinas Kementerian Pendidikan Nasional Kota 
Palopo perlu lebih efektif. kepemimpinan yang dimiliki 
kepala dinas dan kepala sekolah lebih aktif memfasilitasi 
guru, hubungan kerjasama antar guru masih kurang 
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tercipta, lingkungan sekolah dan lingkungan kerja guru 
masih kurang memadai, pendidikan dan pelatihan yang 
diikuti guru masih terlalu minim, dan budaya untuk 
berprestasi bagi guru belum tinggi.  

Berbagai gejala (symptom) yang dapat 
mengidentifikasi  rendahnya kinerja guru SMA di Kota 
Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain: rendahnya 
inisiatif bawahan, banyaknya issue-issue tidak 
proporsional, kurangnya antuisme bawahan terhadap 
penugasan baru, ketidakmampuan orang mengambil 
keputusan atau adanya pengambilan keputusan yang 
panjang, rendahnya partisipasi dalam pertemuan formal, 
ketakutan dan sikap diam yang berlebihan, rendahnya 
budaya organisasi, rendahnya kontribusi melalui 
pemberdayaan staf/karyawan, kepemimpinan yang tidak 
visioner, rendahnya pemahaman pimpinan terhadap 
kontrak tugas bawahannya, banyaknya bawahan yang 
tidak merasa puas, merasa tidak diperlakukan secara 
obyektif dengan aturan yang ada. 

Sejumlah masalah yang telah teridentifikasi 
tersebut di atas tidaklah memungkinkan bagi peneliti 
untuk menyelidikinya secara keseluruhan, karena adanya 
pertimbangan keterbatasan, baik bersifat ilmiah maupun 
non ilmiah. Secara ilmiah, banyaknya masalah 
membutuhkan referensi konseptual, metodologi 
penelitian dan analisis statistika yang kompleksitas dan 
luas. secara non ilmiah,  juga banyak masalah 
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memerlukan dukungan dana, tenaga, dan waktu yang 
relatif tidak terjangkau.  

Berdasarkan keterbatasan tersebut di atas, maka 
penyelidikan masalah yang esensial dan cakupan 
representatif dalam penelitian secara universal sulit 
dijangkau. Dengan demikian, penelitian ini hanya dibatasi 
pada variabel kinerja, kepemimpinan, budaya organisasi, 
kecerdasan emosional, dan kepuasan kerja. 

Selanjutnya masalah yang timbul dalam kaitannya 
dengan kinerja birokrasi khususnya pada guru di Kota 
Palopo adalah sebagai berikut: 
1) Apakah terdapat pengaruh langsung kepemimpinan 

terhadap kinerja? 
2) Apakah terdapat pengaruh langsung kecerdasan 

emosional terhadap kinerja? 
3) Apakah terdapat pengaruh langsung kepuasan kerja 

terhadap kinerja? 
4) Apakah terdapat pengaruh langsung kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja? 
5) Apakah terdapat pengaruh langsung budaya 

organisasi terhadap kepuasan kerja? 
6) Apakah terdapat pengaruh langsung kecerdasan 

emosional terhadap kepuasan kerja? 
Penelitian ini memberikan kontribusi (kegunaan), 

baik secara teoretik maupun praktis. Adapun kegunaan 
buku ini adalah:  
1) Secara teoretik penelitian ini mengembangkan 

dasar-dasar konseptual ilmu pengetahuan. 
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Pengembangan ini sekaligus menjadi sarana dan 
bahan informasi sesuai hasil penelitian yang 
diperoleh dan bersama hasil-hasil penelitian yang 
telah ada sebelumnya, khususnya aspek yang 
berkaitan dengan kinerja, yaitu kepemimpinan, 
budaya organisasi, kecerdasan emosional, dan 
kepuasan kerja yang secara metodologis memiliki 
implikasi terhadap faktor kinerja.  

2) Secara praktis penelitian ini, dijadikan bahan 
analisis perbandingan mengenai capaian kinerja 
guru bagi Dinas Pendidikan Nasional Kota 
Palopo, khususnya yang memprioritaskan 
peningkatan kinerja melalui kontribusi aspek 
kepemimpinan, budaya organisasi, kecerdasan 
emosional, dan kepuasan kerja. Peningkatan 
kinerja guru ini, secara faktual mempunyai 
signifikansi yang berarti, baik  dalam birokrasi 
sekolah maupun teknis operasional sekolah yang 
berguna untuk mendongkrak kualitas pendidikan. 
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alam buku berjudul “Pengukuran Kinerja Berbasis 
Kompetensi (Competency Based Human 
Resource Management).” yang ditulis oleh 

Moeheriono, dikemukakan tiga definisi kinerja, sebagai 
berikut:  
1) Kinerja atau “performance” didefinisikan sebagai 

suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu program kegiatan atau 
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 
visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui 
perencanaan strategis suatu organisasi.  

2) Kinerja menurut Oxford Dictionary, kinerja 
(performance) merupakan suatu tindakan proses 
atau cara bertindak atau melakukan fungsi 
organisasi.  

3) Kinerja menurut The Scriber-Bantam English 
Dictionary, berasal dari kata “to perform” dengan 
beberapa entries, yaitu: 1) melakukan, 
menjalankan, melaksanakan (to do or carry of a 
execute); 2) memenuhi atau melaksanakan 
kewajiban suatu niat atau nazar (to discharge of 
fulfil as now); 3) melaksanakan atau 
menyempurnakan tanggung jawab (to execute or 
complete an understaking); 4) melakukan suatu 
yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to 
do what is expected of a person machine). 
Sejalan dengan pendapat Smith, yang dikutip 

Suwatno “Perfomance is out put derives from processes, 
human otherwise.” kinerja merupakan hasil dari suatu 

D 
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proses yang dilakukan manusia. Kinerja merupakan 
“performance” atau “unjuk kerja” dan kinerja dapat pula 
diartikan sebagai “prestasi kerja” atau “pelaksanaan 
kerja” atau “hasil unjuk kerja”.  

Kinerja merupakan suatu tingkat pencapaian 
(hasil unjuk kerja) dari suatu tindakan proses yang 
dilaksanakan manusia atau melakukan fungsi organisasi 
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi 
organisasi yang dituangkan melalui perencanaan 
strategis suatu organisasi. Kinerja berarti melakukan, 
menjalankan, memenuhi atau melaksanakan kewajiban 
atau menyempurnakan tanggung jawab yang diharapkan 
oleh seseorang dan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa kinerja adalah hasil unjuk kerja dari suatu proses 
yang dilaksanakan manusia dalam organisasi. 

Menurut Gibson, Ivancevich and Donnelly, kinerja 
tugas dari karyawan tertentu atau anggota organisasi 
agar organisasi dapat efektif. Tugas yang harus 
dikerjakan merupakan bagian pekerjaan atau posisi 
dalam organisasi. Manager secara rutin menilai 
efektivitas individu melalui proses evaluasi prestasi untuk 
menentukan siapa yang akan menerima kenaikan gaji, 
promosi, dan balas jasa lain yang tersedia dalam 
organisasi. 

Kinerja dapat diinterpretasi dari istilah: 1) 
“performance” atau “unjuk kerja” dapat pula diidentikkan 
sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil 
unjuk kerja atau hasil dari suatu proses yang dilakukan 
manusia; dan 2) kinerja seseorang atau kelompok orang 
pada dasarnya adalah hasil unjuk kerja yang 
menggambarkan mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan 
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi 
organisasi yang dituangkan melalui perencanaan 
strategis suatu organisasi secara priodik dengan standar, 
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target atau sasaran ataupun kinerja yang telah 
ditentukan. 

Menurut Schiemann, untuk memandu memahami 
faktor yang mengoptimalkan kinerja, menarik dan 
mempertahankan penampilan kinerja (performer) unggul 
yang mau bekerja tanpa kenal lelah bagi organisasi. 
Apabila pemicu pendorong ini dikelola secara efektif, 
keselarasan, kapabilitas, dan keterikatan, maka hasilnya 
(kinerja) sumber daya manusia (SDM) bertambah baik 
subtansial dan nyata. Jadi, kinerja apabila dikelola secara 
efektif dapat optimal dengan penampilan yang unggul dan 
bekerja keras untuk kemajuan organisasi.  

Teori Kessler menyatakan bahwa: sistem kinerja 
sebagai siklus para manajer bekerja dengan bawahan 
meliputi faktor untuk: (1) merencanakan kinerja, tentukan 
tanggung jawab dan ekspektasi pekerjaan, dan tetapkan 
sasaran atau tujuan untuk satu periode kinerja; (2) 
membimbing/mengelola, tawarkan umpan balik dan 
dukungan, dan perkuat pengembangan sepanjang 
periode kinerja; dan (3) penilaian kinerja, evaluasi kinerja 
secara formal pada akhir periode kinerja. 

Kinerja merupakan proses yang berkelanjutan, 
atau siklus, sepanjang tahun, maka untuk memutuskan 
dari mana kinerja dimulai tergantung pada persfektif 
seseorang atau team kerja. Dalam memutuskan untuk 
memulai dari coaching terlebih dahulu karena penting 
selama keseluruhan proses kinerja. Kinerja di sini, harus 
atau biasanya mempertimbangkan tujuan, dukungan, 
evaluasi, dan sistem informasi. 

Menurut Schiemann dalam Noe, Gerhart, dan 
Wright mengidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab 
masalah kinerja atau mengdiagnosis berbagai penyebab 
kinerja yang lemah, maka dibutuhkan umpan balik kinerja 
agar dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya, juga 
diperlukan agar dapat mengembangkan pengetahuan 



16	|	
	

Faktor-faktor	yang	mempengaruhi	Kinerja	Pendidik	

dan berbagai keterampilannya di masa datang. Kinerja 
membutuhkan umpan balik yang diperlukan untuk suatu 
peningkatan kinerja dan pengembangan ilmu yang 
mendukung kinerja. 

Selain itu, memahami cara memberikan umpan 
balik kinerja yang efektif, para manager harus dapat 
mengdiagnosis berbagai penyebab masalah kinerja serta 
mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan dan 
mempertahankan kinerja. Kinerja yang lemah dapat 
disebabkan faktor kurangnya kemampuan, 
kesalahpahaman terhadap berbagai harapan kinerja, 
kurangnya umpan balik atau kebutuhan pelatihan bagi 
seseorang yang tidak memiliki pengetahuan serta 
berbagai macam keterampilan yang sangat diperlukan 
dalam rangka untuk memenuhi berbagai standar-standar 
kinerja. 

Kinerja merupakan suatu rencana dalam 
menentukan tanggung jawab dan ekspektasi pekerjaan, 
dan tetapkan sasaran atau tujuan untuk satu periode 
kinerja; membimbing/mengelola, tawarkan umpan balik 
dan dukungan, dan perkuat pengembangan sepanjang 
periode kinerja; dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja 
secara formal pada akhir periode kinerja. Untuk 
meningkatkan kinerja pekerjaan diperlukan suatu inisiasi 
terus menerus mengembangkan pengetahuan dan 
berbagai keterampilannya di masa datang. Oleh karena 
itu, perlu memperhatikan pertimbangan yang berkaitan 
dengan menganalisis kinerja.  

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
menganalisis kinerja yang lemah dikemukakan pada 
tabel 2.1 berikut ini.  
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Tabel 2.1. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
dalam menganalisis kinerja 

Masukan 

Apakah karyawan mengenal yang ia kira dapat 
dilakukannya? 

Apakah aliran pekerjaan dan prosedur-prosedurnya 
masuk akal? 

Apakah para karyawan memiliki sumber daya 
(peralatan, perlengkapan, teknologi,  dan waktu yang 
diperlukan untuk kinerja yang berhasil)? 

Apakah berbagai tuntutan pekerjaan lainnya 
mengganggu kinerja yang baik pada bidang ini?  

Karakteristik-karakteristik Karyawan 

Apakah karyawan memiliki keterampilan yang 
diperlukan dan pengetahuan yang diperlukan? 

Apakah karyawan mengetahui alasan pentingnya 
tingkat kinerja yang diinginkan? 

Apakah karyawan mampu berkinerja secara mental, 
fisik, dan emosional pada tingkat yang diharapkan? 

Umpan Balik 

Apakah karyawan diberi informasi tentang kinerjanya? 

Apakah umpan balik kinerja berarti, tepat waktu, 
akurat, khusus dan dapat dipahami? 

Standar/Sasaran-sasaran Kinerja 
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Apakah ada standar kinerja? 

Apakah karyawan mengetahui tingkat kinerja harapan 
yang diinginkan? 

Apakah karyawan yakin bahwa ia dapat mencapai 
standar kinerja? 

Akibat 

Apakah akibat (imbal jasa dan insentif) selaras dengan 
kinerja yang baik? 

Apakah akibat kinerja berharga bagi karyawan? 

Apakah akibat kinerja diberikan pada waktu yang 
tepat? 

Apakah kaidah kelompok kerja atau tim mendorong 
para karyawan untuk memenuhi standar-standar 
kinerja? 

Sumber: Berdasarkan Buku: Noe, dkk. 

Jadi, peningkatan kinerja juga harus 
memperhatikan atau mencermati permasalahan-
permasalahan atau kinerja yang berkaitan dengan faktor-
faktor tersebut, yaitu masukan,  karakteristik-karakteristik 
karyawan, unpan balik, standar/saran-saran kinerja,  dan 
akibat yang perlu diatasi dan dianalisis. 

Sebaliknya, menurut Rivai dan Mulyadi, kinerja 
suatu kelompok akan produktif bila anggotanya memiliki 
keterampilan yang disyaratkan dan karakteristik, pribadi 
yang baik serta mendapat dukungan dari manajemen 
ditambah dengan tersedianya sumber daya yang 
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melimpah. Selanjutnya, dikemukakan bahwa ada 
beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja, yaitu: 
persepsi peran, norma, status, ukuran kelompok, 
susunan demografi, tugas kelompok dan kekohesifan. 

Selanjutnya, pendekatan menururt Gallup dalam 
Luthans yang dinyatakan bahwa pada pengelolaan untuk 
mencapai kinerja tinggi harus berdasarkan dengan 
pengukuran. Mengelola untuk mencapai kinerja tinggi 
dimulai dari pengukuran. Jika sesuai bakat, orang akan 
mencapai hasil lebih besar dan lebih baik pada hal-hal 
yang diukur. 

Kinerja tidak bisa terlepas dari mengidentifikasi 
faktor-faktor penyebab masalah kinerja atau 
mengdiagnosis berbagai penyebab kinerja yang lemah, 
antara lain, dapat mengetahui berbagai masukan dan 
karakteristik-karakteristik karyawan, standar atau 
sasaran-sasaran kinerja, dan dampak positif yang 
diakibatkan untuk memenuhi standar kinerja. Kinerja 
suatu kelompok lebih produktif jika anggotanya memiliki 
keterampilan yang disyaratkan dan karakteristik, pribadi 
yang baik serta mendapat dukungan dari manajemen 
ditambah dengan tersedianya sumber daya yang 
melimpah. Untuk mencapai kinerja tinggi dimulai dari 
adanya pengukuran sesuai bakat, orang yang akan 
mencapai hasil lebih besar dan lebih baik pada hal-hal 
yang hendak  diukur.  

Porter dan Lawler dalam Rivai dan Mulyadi 
mengemukakan bahwa mulai dengan premis bahwa 
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motivasi (usaha atau kekutatan) tidak sama dengan 
kepuasan dan kinerja. Motivasi, kepuasan, dan kinerja 
merupakan variabel yang terpisah. Ketiganya 
berhubungan dalam cara yan berbeda dari apa yang 
umumnya diasumsikan. Studi lapangan yang dilakukan 
Porter dan Lawler menemukan bahwa level kegiatan dan 
arah kegiatan merupakan hal penting dalam menjelaskan 
kinerja. Gambar 2.1 berikut ini menggambarkan model 
multivariable yang digunakan untuk menjelaskan 
hubungan kompleks yang terjadi antara motivasi, kinerja, 
dan kepuasan. Kinerja dihubungkan dengan kemampuan 
dan karakter serta persepsi peran. 

Hubungan antara kepuasan dan kinerja yang 
sudah ada sejak awal gerakan hubungan manusia. Teori 
kepuasan secara implisit mengasumsikan bahwa 
kepuasan meningkatkan kinerja dan ketidakpuasan 
mengurangi kinerja. Proses kognitif persepsi memainkan 
peranan utama sehingga hubungan antara kepuasan dan 
kinerja dihubungkan secara langsung oleh model di 
bawah ini, dapat dilihat pada gambar 2.1.  

	



21	|	M u h a m m a d 	 I l y a s 	
	

 

Gambar 2.1. Model Kinerja Porter dan Lawler 

Selanjutnya Porter dan Lawler dalam Rivai dan 
Mulyadi, bahwa manajemen sebaiknya berkonsentrasi 
pada kegiatan-kegiatan untuk mengukur seberapa dekat 
tingkat kepuasan berhubungan dengan tingkat kinerja. 
Kesimpulan dapat diambil di sini adalah bahwa karyawan 
perlu memfokuskan aktivitas mereka pada perilaku dan 
aktivitas yang berdampak tinggi, yang menghasilkan 
kinerja yang lebih tinggi. Selain itu, hubungan antara 
kinerja dan kepuasan dapat mengikuti pedoman seperti 
yang disarankan, yaitu: (1) menentukan penghargaan 
apa yang dihargai karyawan, (2) menentukan kinerja 
yang diinginkan, (3) membuat kinerja yang dinginkan 
tercapai, dan (4) menghubungkan penghargaan yang 
dihargai dengan kinerja. 
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Kinerja mencerminkan suatu hasil unjuk kerja 
yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 
suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab 
dalam melaksanakan fungsi organisasi. Pengelolaan 
untuk mencapai kinerja dapat dilakukan dengan 
merencanakan kinerja (tentukan tanggung jawab dan 
ekspektasi pekerjaan, dan tetapkan sasaran atau tujuan 
untuk satu periode kinerja); membimbing/mengelola 
(tawarkan umpan balik dan dukungan, dan perkuat 
pengembangan sepanjang periode kinerja); dan penilaian 
kinerja (evaluasi kinerja secara formal pada akhir periode 
kinerja). 

Kinerja lebih menunjukkan pada hasil unjuk kerja 
dari suatu proses yang dilakukan seseorang, dengan 
berbagai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
menganalisis kelemahan kinerja, yaitu: masukan, 
karakteristik-karakteristik seseorang, umpan balik, 
standar atau sasaran-sasaran kinerja, dan akibat (lihat: 
gambar 2.1). Hasil unjuk kerja yang diperoleh diukur 
dengan  melihat standar atau sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan organisasi yang menjadi dasar dalam 
melakukan penilaian kinerja seseorang. Masing-masing 
oraganisasi mempunyai standar atau sasaran-sasaran 
tersendiri sesuai dengan obyek kerja yang dilakukan 
sesuai fungsi organisasi.  

Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka 
disintesiskan bahwa kinerja adalah unjuk kerja yang 
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tercermin sebagai wujud dari semua bentuk perilaku kerja 
seseorang dalam melaksanakan tugas pokok 
pekerjaannya dengan indikator (1) menjaga performance; 
(2) dukungan keterampilan; (3) berdedikasi dan 
bertanggung jawab; (4) mengerjakan tugas pokok; dan 
(5) interaksi sosial. 
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enurut Gibson, Ivancevich and Donnelly, 
“Leadership or leading is influencing others to do 
what the leader are agents of change, wants 

them to do. Four basic leadership styles have been 
identified.autocratic leaders tell subordinates what to do 
and expect to be obeyed without uestion.”  
(Kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang lain 
untuk melakukan suatu perubahan sesuai apa yang 
diinginkan oleh pemimpin diikuti para  pengikutnya  
secara  sukarela,   melakukan   pekerjaan  guna mencapai 
sasaran organisasi, dengan melibatkan seluruh anggota 
organisasi).  

Organisasi sangat memerlukan kepemimpinan, 
kalangsungan hidup matinya atau maju mundurnya 
organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan serta 
usaha pemimpin dalam mengelola organisasi yang 
dipimpinnya. Jadi, seseorang yang berusaha 
memengaruhi perilaku orang lain dalam menjalankan 
tugas pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi 
maka orang itu melakukan peran kepemimpinannya. 

Menurut Newstrom dan Davis mengenai 
kepemimpinan. 

 
Leadership is the process of influencing 
and supporting others to work 
enthusiastically toward achieving 
objectives, it is the cntical factor that help 
an individual or a group identify their Qoals 
and then motivate and assist in achieving 
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the stated goals. Leadership depends more 
on appropriate behavior, skill, and actions, 
and less on personal tracts and then 
leadership is an important part in 
management, but it is not the whole story. 

 
Kepemimpinan adalah upaya memengaruhi dan 

mendorong setiap pegawai untuk mau secara antusias 
bekerja dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh 
anggota organisasi, karena tanpa pimpinan, suatu 
organisasi akan mengalami kebingungan dan seluruh 
anggota organisasi tidak dapat bekerja. Pimpinan adalah 
mesin bagi setiap organisasi apapun.  

Menurut Stoner kepemimpinan memiliki tiga 
implikasi penting, yaitu sebagai berikut: 
a. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain atau 

pengikut, karena kesediaan mereka menerima 
pengarahan dari pemimpin.  

b. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang 
tidak sama diantara pemimpin dan anggota kelompok. 
Anggota kelompok itu bukan tanpa kuasa, mereka 
dapat dan bisa membentuk kegiatan kelompok dengan 
berbagai cara.  

c. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 
menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk 
memengaruhi perilaku pengikut melalui sejumlah cara. 

Kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi 
dan mendorong setiap orang atau pegawai atau dengan 
melibatkan seluruh anggota organisasi untuk mau secara 
antusias bekerja dan melakukan suatu perubahan sesuai 
apa yang diinginkan oleh pemimpin diikuti para  
pengikutnya  secara  sukarela dalam mencapai tujuan, 
sasaran  yang ditetapkan oleh anggota organisasi. Oleh 
karena itu, tanpa pemimpin suatu organisasi akan 
mengalami kebingungan dan seluruh anggota organisasi 
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tidak dapat bekerja, sebab pemimpin merupakan mesin 
bagi setiap organisasi apapun.  

Kepemimpinan harus melibatkan orang lain atau 
pengikut, karena kesediaan mereka menerima 
pengarahan dari pemimpin: harus mencakup distribusi 
kekuasaan yang tidak sama diantara pemimpin dan 
anggota kelompok dan harus memiliki kemampuan untuk 
menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk 
memengaruhi perilaku pengikut melalui sejumlah cara 
yang diterapkan sesuai karakter pemimpin. 

Berdasarkan gambaran di atas, maka jelaslah 
bahwa kepemimpinan sebagai suatu kemampuan 
memengaruhi setiap orang atau sekelompok dengan 
penuh semangat untuk mencapai tujuan organisasi, 
seperti merencanakan, mengorganisasikan, dan 
membuat keputusan. Sehingga dengan demikian, maka 
kepemimpinan dapat dikatakan mempunyai fungsi, agar 
organisasi berjalan dengan efektif. Seorang pemimpin 
harus melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan 
tugas (task related) atau pemecahan masalah; 
pemeliharaan kelompok (group maintenance) atau sosial. 
Seorang pemimpin harus memberi saran, penyelesaian, 
informasi, dan memberi pendapat agar   berjalan   lebih   
lancar dan   menjadi   penengah bila terjadi perbedaan 
pendapat dan sebagainya. 

Demikian juga Gibson, selanjutnya berpandangan 
tentang kepemimpinan dengan menyatakan bahwa:  

 
Leadership is a part management but not 
all of it. leadership is the ability to persuade 
others to seek defined objectives 
enthusiastically. It is the human factor 
which binds a group together and 
motivated it toward the goals, Management 
activities such as planning, organizing and 
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decision making are doormant cocoons 
until the leader triggers the power of 
motivation in people and guides them 
towards goals. 
 

Kepemimpinan berarti bagian dari manajemen 
walaupun tidak semuanya. Pemimpin harus memiliki 
kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk 
mencapai sasaran tujuan dengan antusias. Pemimpin 
haruslah humanis dalam memengaruhi kelompok serta 
mendorong bawahan agar selalu terarah pada sasaran. 
Aktivitas manajemennya berupa membuat perencanaan, 
mengambil keputusan, mengorganisir pelaksanaan 
program, dan mengawasinya. 

Selanjutnya Gibson, menegaskan bahwa 
pemimpin suatu organisasi disebutnya.  

 
For leader of the organization, 
professionalism focused mainly on core 
skill, specially communication skills. The 
must have personal value, alternative 
styles of leadership, creating values for the 
organization at large, making the values 
real. Leadership as the influential 
increment over and above mechanical 
moliance with routine directives of the 
organization. 
 

Pemimpin pada sebuah organisasi, sebagian 
besar fokus pada profesionalisme dan keterampilannya 
yang khusus yaitu berkomunikasi. Dia harus memiliki 
nilai-nilai pribadi sejalan dengan nilai-nilai organisasi 
mengelola organisasi dengan melakukan pengambilan 
keputusan, Kepemimpinan adalah kemampuan 
memengaruhi orang bekerja di dalam organisasi secara 
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sukarela melakukan pekerjaan dalam mencapai tujuan 
organisasi tanpa mengemukakan keberatan atas 
pekerjaan yang dilakukan.  

Kepemimpinan menurut Yammarino, didefinisikan 
sebagai cara seseorang mempengaruhi orang lain untuk 
mencapai tujuan. meliputi tiga faktor, yaitu: a) 
Kepemimpinan sebagai proses antara seorang pemimpin 
dengan pengikut-pengikutnya, b) Kepemimpinan meliputi 
pengaruh sosial, c) Kepemimpinan terjadi pada berbagai 
level dalam organisasi, dan d)  Kepemimpinan fokus pada 
pencapaian tujuan 

Gambaran mengenai arti kepemimpinan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah bagian 
dari manajemen berupa membuat perencanaan, 
mengambil keputusan, mengorganisir pelaksanaan 
program, dan mengawasinya.  

Jadi, kepemimpinan sebagai proses antara 
seorang pemimpin dengan pengikut-pengikutnya; 
kepemimpinan meliputi pengaruh sosial; kepemimpinan 
terjadi pada berbagai level dalam organisasi; dan 
kepemimpinan fokus pada pencapaian tujuan. Dari hal ini, 
maka kepemimpinan didefinisikan sebagai cara 
seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai 
tujuan. 

Kepemimpinan didefinisikan sebagai cara 
seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai 
tujuan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk 
memengaruhi orang lain untuk mencapai sasaran tujuan 
dengan antusias dan harus humanis dalam memengaruhi 
kelompok serta mendorong bawahan agar selalu terarah 
pada sasaran. Pemimpin pada sebuah organisasi, 
sebagian besar fokus pada profesionalisme dan 
keterampilannya yang khusus yaitu berkomunikasi. 
Intinya, bahwa seorang pemimpin harus memiliki nilai-
nilai pribadi sejalan dengan nilai-nilai organisasi 
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mengelola organisasi dengan melakukan pengambilan 
keputusan,  

Dalam artikel seorang guru kepemimpinan, 
Warren Bennis yang berjudul “The End Leadership” 
dalam Fred Luthans dikatakan bahwa kepemimpinan 
yang efektif  tidak dapat tercapai tanpa inklusi penuh, 
inisiatif, dan kerjasama karyawan. Dengan kata lain, 
seseorang tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat tanpa 
pengikut. Survei Gallup terbaru mengidentifikasikan 
bahwa sebagian besar karyawan percaya bahwa 
pemimpinlah (bukan perusahaan) yang mengarahkan 
budaya dan menciptakan situasi yang dapat membuat 
karyawan bahagia dan berhasil. Kemudian Bennis dan 
Thomas menyimpulkan: salah satu indikator  dan 
prediktor kepemimpinan sejati yang terpercaya adalah 
kemampuan pribadi seseorang untuk menemukan makna 
dari kejadian-kejadian negatif dan belajar dari masa-
masa penuh cobaan. Kemampuan menguasai 
lingkungan yang saling bertentangan, menjadi lebih kuat 
daripada sebelumnya, dan lebih berkomitmen daripada 
sebelumnya adalah hal-hal yang penting untuk 
membentuk seseorang pemimpin andal. 

Menurut John C. Maxwell banyak pemimpin yang 
ada ditengah organisasi sangat frustrasi. Mereka sangat 
ingin memimpin dan sukses, namum para pemimpin 
mereka sering kali lebih banyak menghambat daripada 
membantu. Lebih dari dua per tiga orang yang 
meninggalkan pekerjaan mereka melakukannya karena 
para pemimpin yang tidak efektif atau tidak kompoten. 
Orang tidak meninggalkan organisasinya, mereka 
meninggalkan pemimpinnya. Sebagai pemimpin, anda 
memiliki kemampuan yang berbeda dengan siapapun 
juga untuk menciptakan kebudayaan kepemimpinan 
positif dimana para calon pemimpin bertumbuh. Jika anda 
menciptakan lingkungan itu, maka orang dengan potensi 
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kepemimpinan akan belajar, memperoleh pengalaman, 
dan mengalaminya sendiri. Mereka akan menjadi 
pemimpin tim yang membuat sebuah organisasi besar. 

Kajian tentang kepemimpinan lainnya, juga 
dikemukakan Terry bahwa kepemimpinan sebagai 
aktivitas mempengaruhi orang lain agar mau melakukan 
pekerjaan sesuai dengan keinginan atau tujuan pemimpin 
tersebut. Setiap pemimpin yang memiliki kedudukan, 
tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas didasarkan 
pada faktor-faktor, tingkat kemampuan, tanggung jawab, 
peran dan tindakan atas hal-hal yang berhubungan dalam 
mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, membina 
dan memotivasi kepada bawahan dan staf untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, kepemimpinan 
merupakan sarana untuk mencapai suatu keberhasilan 
dalam suatu organisasi yang harus dicapai. 

Berdasarkan gambaran mengenai pengertian-
pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
kepemimpinan yang efektif  tidak dapat tercapai tanpa 
inklusi penuh, inisiatif, dan kerjasama karyawan. Dengan 
kata lain, seseorang tidak bisa menjadi pemimpin yang 
hebat tanpa pengikut. Sebagian besar karyawan percaya 
bahwa pemimpinlah yang mengarahkan budaya dan 
menciptakan situasi yang dapat membuat karyawan 
bahagia dan berhasil. Kemampuan pribadi seseorang 
pemimpin untuk menemukan makna dari kejadian-
kejadian negatif dan belajar dari masa-masa penuh 
cobaan. Pemimpin mampu menguasai lingkungan yang 
saling bertentangan, menjadi lebih kuat daripada 
sebelumnya, dan lebih berkomitmen daripada 
sebelumnya adalah hal-hal yang penting untuk 
membentuk seseorang pemimpin andal. Pemimpin harus 
memiliki kemampuan yang berbeda dengan siapapun 
juga untuk menciptakan kebudayaan kepemimpinan 
positif dimana para calon pemimpin bertumbuh. 
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Pemimpin harus menciptakan lingkungan itu, maka orang 
dengan potensi kepemimpinan akan belajar memperoleh 
pengalaman, dan mengalaminya sendiri. Mereka akan 
menjadi pemimpin tim yang membuat sebuah organisasi 
besar dan sukses. Jadi, kepemimpinan sebagai aktivitas 
mempengaruhi orang lain agar mau melakukan 
pekerjaan sesuai dengan keinginan atau tujuan pemimpin 
tersebut. Pemimpin-pemimpin yang memiliki kedudukan, 
tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas masing-
masing didasarkan pada faktor-faktor, tingkat 
kemampuan, tanggung jawab, peran dan tindakan atas 
hal-hal yang berhubungan dalam mempengaruhi, 
mengarahkan, membimbing, membina dan memotivasi 
kepada bawahan dan staf untuk mencapai tujuan yang 
ingin dicapai dalam suatu organisasi. 

Pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas 
pelayanan organisasi dikemukakan oleh Sue Law, dan 
Derek Glover.  

 
Factional perspective emphasizes, first, 
that the manager's role is to achieve the 
task, and second, that managing 
organizations - regardless of size, nature or 
mission, follows certain basic functions, to 
determine and decide objectives, to 
forecast, to plan, to organize, to direct, to 
coordinate, to control and communicate. 
He concended, however, that the weighting 
of functions varied according to hierarchical 
levels and functional specialisms.  
 

Perspektif fungsional kepemimpinan 
menekankan, bahwa pertama, peran dan tugas pemimpin 
adalah untuk menyelesaikan tugas, dan kedua, adalah 
mengelola organisasi terlepas dari ukuran organisasi, 
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sifat atau misi organisasi, pemimpin harus dapat 
mengikuti fungsi-fungsi dasar tertentu dari tugasnya, 
yaitu untuk merumuskan tujuan, membuat perencanaan, 
mengarahkan, mengatur, mengkoordinasikan, 
mengendalikan dan mengkomunikasikan apa yang 
sedang dilakukan serta apa yang sudah dicapai. Namun 
demikian, besar kecil otoritas yang dimiliki seorang 
pemimpin sangat tergantung dengan kemampuannya 
dalam melaksanakan setiap fungsi organisasi tersebut. 
Hasil kepemimpinan setiap lembaga organisasi bisa 
sangat bervariasi tergantung pada tingkatan manajerial 
yang ada dalam organisasi serta fungsi-fungsi khusus 
dalam organisasi, dan tanggapan konsumennya. 

Menurut Newstrom, “Leadership is influencing 
people to follow in the achievement of a common goaf. 
Kepemimpinan adalah berusaha memengaruhi orang 
atau pengikut agar mau mengikuti arahannya untuk 
menghasilkan sesuatu prestasi pada saat menyelesaikan 
seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, 
guna mencapai tujuan organisasi dan prestasi kerja 
dalam situasi bagaimanapun.  

Sedangkan Menurut Hersey dan Blanchard, 
“Leadership as the process of influencing activities of an 
individual or group in efforts toward goal achievement in 
a given situation. In essence leadership involves 
accomplishing goals with and through people, therefore, 
a leader must be concerned about tasks and human 
relationships.” Keberhasilan organisasi dapat dilihat dari 
efektivitas kepemimpinan dan dinamika kepemimpinan 
dalam memengaruhi dan mengarahkan pengikutnya atau 
setiap individu yang ada dalam organisasi. Berinteraksi 
untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab 
mereka dan mengarahkan mereka selalu fokus tujuan 
organisasi. Pemimpin yang dapat memengaruhi anggota 
organisasi akan efektif mencapai tujuan organisasi. 
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Partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi akan 
dapat mendukung pemimpin mencapai harapan dan 
sasaran organisasi. Pemimpin memotivasi   dirinya   dan   
orang   lain,   menerapkan   kecerdasan emosional 
memberi kepercayaan kerja bahwa setiap anggota 
organisasi dapat memajukan organisasi, dengan 
mengerjakan tugas secara bertanggung jawab. 

Menurut Steers, dkk.”Leadership is an attribute of 
a position, and also a characteristic, a charismatic aspect 
of person. And finally, leadership is a category of 
behavior. Leadership is perhaps the most useful for our 
purpose, because it fokuses on the ways in which people 
influence others in work settings.” 

Kepemimpinan memiliki sebuah atribut dan posisi 
yang memiliki karakteristik, aspek kharismatik sebagai 
kepribadian, dan akhirnya keyakinan dan nilai perilaku 
yang dipegang oleh setiap orang yang berada di dalam 
organisasi. Pemimpin merupakan posisi kunci untuk 
mengatasi berbagai masalah yang ada, mengatur 
interaksi antara orang per orang dalam organisasi guna 
menunjang seluruh pekerjaan. Selanjutnya, pemimpin 
harus juga mempertimbangkan seluruh kemampuan dan 
keterampilan para pegawai demi kelancaran tugas-tugas 
organisasi.  

Berdasarkan gambaran mengenai pengertian-
pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan adalah berusaha memengaruhi orang 
atau pengikut agar mau mengikuti arahannya untuk 
menghasilkan sesuatu prestasi pada saat menyelesaikan 
seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, 
guna mencapai tujuan organisasi dan prestasi kerja 
dalam situasi bagaimanapun. Partisipasi aktif dari seluruh 
anggota organisasi akan dapat mendukung pemimpin 
mencapai harapan dan sasaran organisasi. Pemimpin 
memotivasi   dirinya   dan   orang   lain,   menerapkan   
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kecerdasan emosional memberi kepercayaan kerja 
bahwa setiap anggota organisasi dapat memajukan 
organisasi, dengan mengerjakan tugas secara 
bertanggung jawab.  

Kepemimpinan adalah menekankan untuk 
menyelesaikan tugas, mengelola organisasi, mengikuti 
fungsi-fungsi dasar tertentu dari tugasnya, merumuskan 
tujuan, membuat perencanaan, mengarahkan, mengatur, 
mengkoordinasikan, mengendalikan dan 
mengkomunikasikan apa yang sedang dilakukan serta 
apa yang sudah dicapai. Namun, otoritas yang dimiliki 
seorang pemimpin sangat tergantung dengan 
kemampuannya dalam melaksanakan setiap fungsi 
organisasi, setiap lembaga organisasi bisa sangat 
bervariasi tergantung pada tingkatan manajerial yang ada 
dalam organisasi serta fungsi-fungsi khusus dalam 
organisasi, dan tanggapan konsumen. 

Berdasarkan berbagai pengertian-pengertian 
tersebut di atas, maka kepemimpinan dapat diartikan 
sebagai suatu pandangan bawahan terhadap pola, sikap 
dan cara atau perilaku seorang pemimpin dalam 
mempengaruhi bawahan agar melaksanakan pekerjaan 
demi tercapainya tujuan organisasi dengan cara  
memberdayakan bawahan, membantu memecahkan 
masalah, mendelegasikan wewenang, membimbing dan 
mengarahkan bawahan, dan melakukan pengambilan 
keputusan. 

Kepemimpinan adalah sarana yang digunakan 
seseorang pemimpin untuk mengarahkan, memengaruhi, 
dan mendorong dirinya  dan  orang  lain dalam suatu 
kegiatan secara antusias dan sukarela bekerja sepenuh 
kemampuan dan bertanggungjawab dalam mencapai 
sasaran, tujuan, dan target yang telah ditetapkan 
bersama anggota organisasi, yang direalisasikan melalui 
dimensi-dimensi: membuat perencanaan, mengambil 
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keputusan, mengorganisir pelaksanaan program, 
mengawasi secara rutin, hubungan perilaku pimpinan 
dan bawahan, baik bersifat inisiasi maupun konsiderasi, 
memiliki kedudukan tugas dan fungsi dalam 
melaksanakan tugas, dan mengembangkan visi dan misi 
organisasi untuk masa depan. 

Berdasarkan beberapa konsep yang telah 
diuraikan tersebut di atas, maka dapat disintesiskan 
bahwa kepemimpinan adalah tindakan seseorang 
pemimpin atau atasan untuk mengarahkan, 
memengaruhi, dan mendorong dirinya  dan  orang  lain 
dalam suatu kegiatan secara antusias dan sukarela 
bekerja sepenuh kemampuan dan bertanggung jawab 
dalam mencapai sasaran, tujuan, dan target yang telah 
ditetapkan bersama anggota organisasi, dengan indikator 
yang meliputi, (1) memfasilitasi individu dan kelompok; (2) 
mendesentralisasikan kekuasaan/tanggung jawab; (3) 
menciptakan persaingan yang sehat; (4) menginisiasi 
kegiatan positif; (5) mengadakan interaksi dan menerima 
pendapat, dan (6)  mengawasi bawahan. 
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udaya organisasi menurut Robbins “Organizational 
Culture refers to a systems of shared meaning held 
by members that distinguishes the Organization 

from others Organizations.”  Selanjutnya menurut 
Newstroom dan Davis, “Organizational Culture is the set 
of assumption, belief, values, and norms that are shared 
by organization's members.” Kolaborasi pendapat ini 
dengan penafsiran bahwa budaya organisasi adalah 
seperangkat nilai yang membantu anggota organisasi 
untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dapat diterima 
dan tindakan-tindakan yang tidak dapat diterima. 
Pengertian seperangkat nilai menunjukan bahwa nilai-
nilai yang terkandung di dalam budaya organisasi 
dianggap dapat memenuhi kebutuhannya pada suatu 
waktu tertentu dan karena itu orang tersebut 
berkepentingan atas nilai-nilai itu. 

Budaya organisasi menurut Greenberg, A. Baron, 
“Organizational Culture as a cognitive framework 
consisting of attitudes, values, behavior norm and 
expectations shared by organization member.” Bahwa 
budaya organisasi adalah nilai dan norma informal yang 
mengontrol individu dan kelompok dalam organisasi, 
berinteraksi satu sama lain, dan dengan organisasi di luar 
organisasi. Budaya organisasi berarti memberikan 
pertimbangan moral dan kesadaran etik tentang mana 
yang baik dan yang tidak baik, serta pertimbangan logika 
untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana 
yang salah yang harus dilakukan oleh anggota organisasi 
dalam berperilaku antar anggota di dalam dan di luar 

B 

BUDAYA ORGANISASI BAB  
IV 
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organisasi. Budaya organisasi mendorong dan 
membatasi tingkah laku setiap anggotanya melakukan 
sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Nilai-nilai atau 
norma-norma yang berlaku dalam organisasi harus diikuti 
dan dipatuhi oleh setiap anggota selama anggota 
tersebut berada di dalam organisasi. Nilai-nilai atau 
norma-norma tersebut tidak selamanya dalam bentuk 
peraturan tertulis, tetapi juga dalam bentuk tidak tertulis 
tetapi mampu mempengaruhi tingkah laku anggota, nilai-
nilai dan norma-norma yang dipakai sebagai pengendali 
perilaku anggota terlebih dahulu disosialisasikan kepada 
setiap anggota organisasi, baik yang baru maupun yang 
telah lama berada dalam organisasi. 

Selanjutnya budaya organisasi menurut Kreitner 
dan Kinicki ”Organizational Culture is the set of shared, 
taken-for-granted implicit assumptions that a group holds 
and that determines how it perceives, thinks about, and 
reacts to its various environments.” Kreitner dan Kinicki 
menganggap bahwa budaya organisasi adalah kekuatan 
yang lembut atau tidak disadari, tetapi mudah 
disebarluaskan, kehadirannya tidak disadari oleh anggota 
tetapi dipatuhi oleh anggota-anggotanya. Umumnya 
budaya berada di bawah ambang kesadaran, karena 
budaya itu melibatkan asumsi yang menjadi jaminan 
(taken-for-granted assumption) tentang bagaimana 
seseorang dapat melihat, berfikir, bertindak dan 
merasakan serta bereaksi dengan lingkungannya. 
Dengan kata lain, bahwa dalam suatu organisasi ini 
terdapat suatu yang secara tidak sadar merupakan hal 
yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, jarang 
diperbincangkan, diyakini kebenarannya, diterima 
sebagai sesuatu yang benar serta tidak dapat dinegosasi, 
itulah budaya organisasi. 

Budaya organisasi adalah suatu norma dalam 
organisasi, bersifat informal, tidak tertulis, tetapi secara 



39	|	M u h a m m a d 	 I l y a s 	
	

nyata besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku 
anggota-anggota organisasi, dan timbul secara langsung 
dari asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan di atas.  

Budaya organisasi merupakan suatu makna, nilai-
nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu 
organisasi. Makna, nilai-nilai dan kepercayaan makna, 
nilai-nilai dan kepercayaan menjadi rujukan untuk 
bertindak dan yang membedakannya dengan organisasi 
yang lain. Budaya organisasi dapat dikatakan menjadi 
identitas atau karatekter atau ciri khas suatu organisasi 
yang menjadi kebanggaan organisasi sehingga perlu 
dipelihara dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya. 

Hal-hal yang berkaitan dengan budaya organisasi 
misalnya adanya keterbukaaan komunikasi dalam 
organisasi, partisipasi pegawai dalam mengambil 
keputusan, penghargaan keagresifan dan inovasi serta 
perlakuan senioritas dibandingkan dengan 
kemampuannya dalam berbagai kesempatan. 

Menurut Colquitt, Lepine dan Wesson:  
 
organizational culture as the shared social 
knowledge within an organization 
regarding the rules, norms and values that 
shape the attitudes and behaviors of its 
employees.That definition helps highlight a 
number of facets of organizational culture. 
First, culture is social knowledge among 
members of the organization. This transfer 
of knowledge might be through explicit 
communication, simple observation, or 
other, less obvious methods. In additional 
culture is share knowledge, which means 
that members of organization understand 
and have a degree of consensus regarding 
what the culture is.Second culture tells 
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employees what the rules, norms and 
values are within the organization 
                 

Artinya bahwa di dalam budaya itu mengandung 
nilai-nilai ideal yang diyakini oleh seseorang, tidak harus 
dapat bersifat informal, namun keberadaannya dapat 
dirasakan dan diyakini oleh orang-orang yang terlibat 
dalam berperilaku. Setiap manusia dalam dan 
dipengaruhi oleh orang lain sebagai individu oleh orang 
lain sebagai individu maupun kelompok. Saling 
ketergantungan inilah yang menjadikan manusia hidup 
berkelompok. Keanggotaan dalam suatu kelompok dapat 
berupa keanggotaan kelompok dapat berbentuk 
keanggotan di lingkungan kerja, sekolah, masyarakat, 
negara dan sebagainya. Keterlibatan seseorang di dalam 
kelompok mungkin sebagai pegawai, mahasiswa, pasien, 
klien ataupun sebagai warga negara biasa. 

 
Menurut Edgar Schein:  
 

Organization Culture as A pattern of basic 
assumptions - invented, discovered, or 
developed by a given group as it learns to 
cope with the problems of external 
adaptation and internal integration-that has 
worked well enough to be considered valid 
and, therefore, to be taught to new 
members as the correct way to perceive, 
think and feel in relation to those problems. 
 

Karya Tindakan Manusia (Artifact) adalah semua 
fenomena yang dapat dilihat yang merupakan produk dari 
tindakan manusia yang merujuk pada lingkungan fisik 
organisasi. Seperti bahasa, produk seni, gaya 
berpakaian, penampilan emosi, mitos dan sejarah yang 
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diceritakan tentang organisasi, nilai-nilai yang muncul 
dalam komunikasi, seperti ritual maupun seremoni. 

 Keyakinan dan nilai (Exposed beliefs an value) 
merupakan keyakinan dan nilai-nilai dengan tujuan untuk 
memecahkan masalah-masalah rutin yang berhubungan 
dengan tugas-tugas rutin dalam organisasi. Nilai-nilai 
bisa berupa strategi, tujuan, misi organisasi dan larangan-
larangan. Sumber utama dari keyakinan dan nilai adalah 
pimpinan, karena merekalah yang dapat 
menginterprestasikan, mengasumsi dan memberikan 
penilaian serta solusi atas persoalan-persoalan tersebut. 

Asumsi dasar (underlying assumptions) 
merupakan bagian dari budaya organisasi yang utama 
dan menjadi jaminan (taken for granted) dalam 
pemecahan masalah. Pada asumsi dasar terdapat 
petunjuk-petunjuk yang harus dipatuhi anggota 
organisasi yang menyangkut perilaku nyata, termasuk 
menjeiaskan kepada anggota kelompok bagaimana 
merasakan, memikirkan sesuatu. Asumsi dasar meliputi 
hubungan dengan lingkungan, hakekat tentang 
kenyataan, hakekat sifat dan hakekat aktivitas manusia. 

Menurut Sonnenfeld dari Universitas Emory ada 
empat tipe budaya organisasi, yaitu: (1) Akademi. 
Perusahaan suka merekrut para lulusan muda 
universitas, memberi mereka pelatihan istimewa, dan 
kemudian mengoperasikan mereka dalam suatu fungsi 
yang khusus. Perusahaan lebih menyukai pegawai yang 
lebih cermat, teliti, dan mendetail dalam menghadapi dan 
memecahkan suatu masalah; (2) Kelab. Perusahaan 
lebih condong ke arah orientasi orang dan orientasi tim 
dimana perusahaan memberi nilai tinggi pada pegawai 
yang dapat menyesuaikan diri dalam sistem organisasi. 
Perusahaan juga menyukai pegawai yang setia dan 
mempunyai komitmen yang tinggi serta mengutamakan 
kerja sama tim;  (3) Tim Bisbol. Perusahaan berorientasi 
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bagi para pengambil resiko dan inovator, perusahaan 
juga berorientasi pada hasil yang dicapai oleh pegawai, 
perusahaan juga lebih menyukai pegawai yang agresif. 
Perusahaan cenderung untuk mencari orang-orang 
berbakat dari segala usia dan pengalaman, perusahaan 
juga menawarkan insentif finansial yang sangat besar 
dan kebebasan besar bagi mereka yang sangat 
berprestasi; (4) Benteng. Perusahaan condong untuk 
mempertahankan budaya yang sudah baik. Menurut 
Sonnenfield, banyak perusahaan tidak dapat dengan rapi 
dikategorikan dalam salah satu dari empat kategori 
karena mereka memiliki suatu paduan budaya atau 
karena perusahaan berada dalam masa peralihan.  

Robbins dan Judge, mengajukan tujuh karateristik 
yang jika dicampur dan dicocokan akan mengambil 
esensi dan sebuah budaya organisasi sebagai 
karateristik utama yang menjadi pembeda budaya 
organisasi. Ketujuh karakteristik atau dimensi budaya 
organisasi adalah. 
a. Inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana 

karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan 
mengambil resiko? 

b. Perhatian   terhadap   detail.    Sejauhmana   karyawan   
diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis dan 
pematian terhadap detail? 

c. Orientasi hasil. Sejauhmana manajemen 
memfokuskan hasil, bukannya pada teknik dan proses 
yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut? 

d. Orientasi orang. Sejauhmana keputusan manajemen 
memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam 
organisasi itu? 

e. Orientasi tim. Sejauhmana kegiatan kerja 
diorganisasikan sekitar tim-tim, ukurannya individu? 

f. Keagresifan. Sejauhmana berkaitan dengan 
agresivitas karyawan? 
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g. Kemantapan.    Organisasi    menekankan    
dipertahankannya    budaya organisasi yang sudah 
baik? 

Masing-masing karakteristik tersebut, 
berlangsung pada suatu kontinnu dan rendah ke tinggi. 
Karena itu, dengan menilai organisasi berdasarkan tujuh 
karakteristik tersebut, akan diperoleh gambaran majemuk 
dari budaya suatu organisasi. Gambaran tersebut 
menjadi dasar untuk perasaan pemahaman bersama 
para anggota mengenai organisasi, bagaimana urusan 
diselesaikan?, dan cara anggota diharapkan berperilaku. 

Luthans menyebutkan sejumlah karakteristik yang 
penting dari budaya organisasi. Hal ini, yang meliputi: (1) 
observed behavioral regularities (Aturan-aturan perilaku), 
yaitu: para partisipan organisasi saling berinteraksi satu 
dengan yang lain, maka mereka akan menggunakan 
bahasa, terminologi dan ritual-ritual yang sama yang 
berhubungan dengan rasa hormat dan cara bertindak, (2) 
nornis (norma-norma), yaitu: standar-standar perilaku 
yang ada, mencakup pedoman tentang berapa banyak 
pekerjaan yang harus dilaksanakan dan perbuatan-
perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan; 
(3) dominant values (nilai-nilai dominan), yaitu: ada 
sejumlah values utama yang organisasi anjurkan dan 
mengharapkan kepada para anggota organisasi untuk 
menyumbangkannya, misalnya kualitas produk yang 
tinggi, absensi yang rendah dan efisiensi yang tinggi; (4) 
philosophy (filoccfi), yaitu: ada sejumlah kebijakan yang 
menyatakan keyakinan organisasi tentang bagaimana 
para karyawan dan atau para pelanggan diperlakukan; 5) 
rules (peraturan-peraturan), yaitu: ada sejumlah 
pedoman yang pasti yang berhubungan dengan 
kemajuan atau cara berhubungan dengan kemajuan atau 
cara berhubungan yang baik dalam organisasi. Para 
karyawan baru (newcomers) harus mempelajari "ikatan" 
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atau rules yang telah ada sehingga mereka dapat 
diterima sebagai full-fled get anggota kelompok dan (6) 
organizational climate (iklim organisasi), yaitu: ada suatu 
"feeling" yang menyeluruh yang dibawa oleh physical 
layout, cara berinteraksi, memperlakukan dirinya 
menghadapi pelanggan dan pihak luar. 

Luthans, menyatakan bahwa masing-masing 
karakteristik tersebut mempunyai kontroversial dan 
tingkat dukungan penelitian berbeda-beda, sebagai 
contoh Benjamin Schneider. et.al., dalam karya akademis 
mengenai persamaan budaya organisasi dan iklim 
organisasi. Akan tetapi, terdapat hubungan empiris untuk 
beberapa karakteristik, misalnya pentingnya peranan tata 
letak fisik dalam budaya organisasi. 

Semua karakteristik budaya organisasi 
sebagaimana dikemukakan di atas, tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lainnya, artinya unsur-
unsur tersebut mencerminkan budaya yang berlaku 
dalam suatu jenis organisasi, baik yang berorientasi pada 
pelayanan jasa atau organisasi yang menghasilkan 
produk barang. Kerangka teori dan faktor-faktor budaya 
organisasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa budaya 
organisasi adalah normatif, etis, dan ideologis yang 
membantu para anggota organisasi tentang bagaimana 
berpikir, merasakan, dan berperilaku secara benar dan 
tepat. 

Budaya organisasi adalah pemaknaan bersama 
seluruh anggota organisasi yang berkaitan dengan nilai, 
keyakinan, tradisi dan cara berpikir unik yang dianutnya 
dan tampak dalam perilaku karyawan, dalam usaha 
pencapaian misi dan tujuan perusahaan yang telah 
ditetapkan dalam organisasi.  

Budaya organisasi merupakan sistem nilai, 
keyakinan dan norma yang berlaku dalam organisasi 
yang menggambarkan perilaku anggota organisasi, yaitu: 
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kejujuran berperilaku, keterlibatan berorganisasi, disiplin 
dalam bekerja, sopan santun dan rasa hormat, kerja 
keras, penghargaan terhadap prestasi, sosialisasi aturan 
dan kebijakan organisasi dan tanggung jawab terhadap 
tugas, implementasi kemisian organisasi, keharmonisan 
dalam aktivitas kerja, kerjasama yang bersinergi, 
penghargaan atas hasil unjuk kerja, pengawasan 
terpadu. Kepemimpinan yang kondusif tidak dapat 
dipisahkan dengan budaya organisasi dalam menunjang 
pencapaian tujuan organisasi. 

Berdasarkan uraian konseptual tersebut di atas, 
maka disintesiskan bahwa budaya organisasi adalah 
sikap bertindak dan berperilaku sebagai perekat sosial 
anggota organisasi yang berkaitan dengan keyakinan, 
tradisi dan cara berpikir yang mengikat anggota 
organisasi secara bersama-sama dalam pencapaian 
tujuan organisasi, yang diukur dari Indikator (1) 
keterbukaan berkomunikasi, (2) kemampuan mengatasi 
masalah organisasi, (3) penghargaan dalam organisasi, 
dan (4) partisipasi dalam pengambilan keputusan.  
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ooper, menyatakan bahwa kecerdasan emosional 
adalah sumber energi yang bersifat batiniah, baik 
atau buruknya emosi sudah ada sejak lahir yang 

membedakannya adalah apa yang diperbuat dengan 
energi dan emosi. Artinya bahwa emosi pada dasarnya 
adalah dorongan untuk bertindak, dimana timbul seketika 
untuk mengatasi masalah yang dapat dipelihara dan 
dikendalikan secara berangsur-angsur ke arah yang lebih 
baik. Kecerdasan emosional merupakan kekuatan 
seorang pemimpin pada saat ia memengaruhi orang lain. 
Menurut Cooper dan Sawaf “Emotional intelligence is 
ability to fell understand, and implement of power and 
emotional sensitivity actively as sources of energies, 
information, connections and influences that have 
humanity.” Artinya kecerdasan emosional adalah memiliki 
kemampuan untuk merasakan dan memahami 
implementasi kekuasan dan menggunakan emosinya 
secara aktif dan sensitif menjadikannya sebagai sumber 
energi, membangun informasi, membina hubungan yang 
saling memengaruhi dengan sesamanya. 

Kecerdasan emosional menurut Law dan glover 
“emotional literacy, emotional fitness, emotional depth, 
and emotional alchemy”  merupakan model empat batu 
penjuru dapat menjadikan seseorang yang efektif.  Hal ini 
memiliki pengertian seorang yang efektif akan 
menghasilkan sebuah gagasan yang memiliki etos kerja 
yang baik. Juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi 
dengan kondisi lingkungan bersama tim. Menjadi hal 
yang positif dalam kehidupan, bermanfaat untuk 

C 

KECERDASAN EMOSIONAL BAB  
V 
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meningkatkan cara kerja dalam kehidupan sehari-hari 
yang meliputi kecakapan emosional dan sosial. 

Gambaran tentang konsep kecerdasan emosional 
di atas, dapat diarti-sistematiskan bahwa kecerdasan 
emosional mencakup sumber energi yang bersifat 
bathiniah, baik atau buruknya emosi sudah ada sejak lahir 
yang membedakannya adalah 1) apa yang diperbuat 
dengan energi dan emosi; 2) memiliki kemampuan untuk 
merasakan dan memahami implementasi kekuasan dan 
menggunakan emosinya secara aktif dan sensitif; 3) 
menjadikannya sebagai sumber energi, membangun 
informasi, membina hubungan yang saling memengaruhi 
dengan sesamanya; 4) memiliki pengertian seorang yang 
efektif akan menghasilkan sebuah gagasan yang memiliki 
etos kerja yang baik; 5) memiliki kemampuan untuk 
beradaptasi dengan kondisi lingkungan bersama tim; 6) 
mampu berkarya atau melahirkan ide, gagasan; 7) 
mematuhi atasan atau mendengar perintah atasan; 8) 
bernegosiasi atau melakukan kerjasama yang baik 
dengan tim kerja; 9) memiliki strategi dalam mengelola 
orang lain; dan 10) menjadi hal yang positif dalam 
kehidupan, bermanfaat untuk meningkatkan cara kerja 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Jadi hal ini, maka kecerdasan emosional adalah 
kemampuan membaca diri sendiri dan orang lain 
sehingga ia dapat menempatkan diri dalam situasi orang 
lain dan sekaligus dapat mengendalikan dirinya sendiri, 
sehingga mampu mengatur setiap aksi dan reaksi secara 
terkontrol melalui (1) pengendalian diri, (2) semangat, (3) 
ketekunan, (4) kepribadian yang baik dan sopan yang 
membawanya kepada kesuksesan dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. Kemudian, 
mampu menerapkan keterampilannnya mengelola 
pekerjaan dengan efektif.  
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Kecerdasan emosional menurut Schein harus 
dilihat secara berurutan sesuai dengan jenjangnya yaitu: 
(1) kemampuan dalam persepsi penilaian dan 
pengekspresian emosi;  (2) kemampuan mengakses atau 
menggerakkan perasaan sesuai kebutuhan untuk dapat 
memfasilitasi pemahaman terhadap diri sendiri dan orang 
lain; (3) kemampuan memahami berbagai emosi dan 
pengetahuan yang terkait; (4) kemampuan mengatur 
berbagai emosi untuk pengembangan emosi dari 
intelektual yang lebih baik. Kecerdasan emosional 
memengaruhi kepuasan seseorang, dimana setiap aspek 
kemampuan ini termasuk secara refresentatif dan jika 
kemampuan yang lain dintegrasikan akan dapat 
meningkatkan kepuasannya dalam melakukan 
pekerjaan.  

Daniel Goldman, menggambarkan tentang IQ “At 
best, IQ contributes about 20 percent to the factors that 
determine life success, which leaves 80 percent to others 
forces 61”. Artinya kecerdasan intelektual memberi 
kontribusi 20 persen, sedangkan faktor-faktor yang 
membuat seseorang sukses dalam kehidupan dimana dia 
berada 80 persen dipengaruhi faktor lainnya.  

Selanjutnya Daniel Goldman: kecerdasan 
emosional yang memperluas kemampuan tersebut dalam 
lima aspek: yaitu (1) mengetahui emosi diri, (2) mengelola 
emosi diri, (3) memotivasi diri, (4) mengenali dan 
memahami emosi orang lain, (5) mengelola  hubungan. 

Berdasarkan urutan dan jenjangnya, serta aspek 
kecerdasan emosional tersebut di atas, maka secara 
komparatif dapat dijelaskan bahwa kecerdasan 
emosional merupakan kemampuan seseorang berinovasi 
yang bersinergi dengan tim kerja untuk mencapai tujuan 
organisasi atau kelompok secara bersama-sama; 
keterampilan kecerdasan emosional seseorang 
menyangkut keterampilan dalam mengelola diri dan 
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orang lain; keterampilan sosial kecerdasan emosional 
sebagai keterampilan dalam mengelola hubungan kerja 
dan interaksi dalam dinamika kehidupan lainnya. Hal ini, 
seseorang tidak cukup hanya memiliki perasaan tapi 
dituntut juga untuk belajar mengakui, menghargai 
perasaan diri sendiri, perasaan orang lain dalam 
menerima pendapat dengan baik dan tepat. Jika, 
kecerdasan emosional dikaitkan dengan kehidupan 
modern, maka kecerdasan emosional memegang 
peranan penting untuk keberhasilan karir seseorang, 
dalam arti luas sangat berpengaruh kepada kesuksesan 
menjalani kehidupan. Dalam keadaan normal, aktivitas 
rutin emosi seseorang tidak dapat dicermati. Namun 
emosi dapat muncul dan dicermati dari ekspresi wajah, 
tekanan suara, mimik muka, bahasa tubuh. Ekspresi 
emosi ini, dapat dilihat ketika terjadi hubungan dengan 
orang lain dan saling membutuhkan satu dengan yang 
lainnya. 

Menurut Glover:  
Emotional competence understanding 
intentions and taking the perspective of 
others are elements in the development of 
emotional competence or the ability to 
understand and manage emotional 
situations. We demonstrate emotional 
competence when we emerge from an 
emotion-eliciting encounter with a sense of 
having accomplished what we set out to 
cfo. 
  

Kompetensi emosional membuat seseorang 
mampu memahami dan berbicara tentang berbagai 
perspektif dan elemen lainnya, membangun kompetensi 
emosional atau meningkatkan kemampuan untuk 
membangun dan mengelola emosi sesuai situasi. 
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Pemimpin dapat menunjukkan kecerdasan emosionalnya 
ketika dalam keadaan genting, emosinya akan mampu 
mengkounter perasaannya dan dapat menyelesaikan 
emosinya dengan baik. 

Gardner, menulis tentang: "kecerdasan yang 
bermacam-macam termasuk kemampuan dalam tubuh 
yaitu kemampuan melakukan introspeksi dan kecerdasan 
pribadi, di dalam bukunya frames of mind 
mendeskripsikan 7 kategori dari intelegensi, yaitu: 1) 
linguistic intelligence, 2) logical mathematical intelligence, 
3) spatial intelligence, 4) bodily kinesthetic intelligence, 5) 
musical intelligence, 6) interpersonal intelligence, 7) 
intrapersonal intelligence.  

Manusia memiliki beragam kecerdasan, yaitu: 
linguistik, logika, musik, kinestetik, spasial, interpersonal, 
dan natural, kecerdasan emosional menunjuk kepada 
suatu kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri 
ataupun orang lain dengan menata emosi dan beragam 
kecerdasan yang dimiliki seseorang akan membuat dia 
mampu berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan 
emosional menjadi motivator dan inspirator utama bagi 
seseorang untuk mengarahkan seluruh potensi berfikir 
atau menalar secara kognitif, yang meliputi unsur 
suasana hati, kesadaran diri, motivasi, keyakinan,  
integritas, komitmen, konsistensi, prestasi, kejujuran, 
daya tahan, dan keterbukaan. 

Menurut Ginanjar, kecerdasan emosi (emotional 
intelligence) kemampuan mengenali perasaan kita sendiri 
dan perasaan orang lain, kemampuan mengelola emosi 
dengan baik pada hubungan dengan orang lain. Artinya 
kecerdasan emosional sebagai suatu serangkaian 
kemampuan, kompetensi, dan kecakapan non kognitif 
yang memengaruhi kemampuan seseorang berhasil di 
dalam melaksanakan tugas. Mengatasi tuntutan dan 
tekanan lingkungan, menyesuaikan diri terhadap orang-
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orang disekitar guna mencapai tujuan. Mengendalikan 
perasaan secara mendalam sehingga membantu 
perkembangan emosi dan intelektual secara positif. 

Berdasarkan beberapa pengertian kecerdasan 
emosional yang dikemukakan di atas, maka jelaslah 
sudah bahwa: 1) kompetensi emosional dengan 
kemampuan untuk membangun dan mengelola emosi 
sesuai situasi; 2) kecerdasan dengan kemampuan dalam 
tubuh, dan 3) kecerdasan emosi dengan kemampuan 
mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain. 
Hal ini, menunjukkan perasaan seseorang secara umum 
tercermin dari kecerdasan emosionalnya dan dipengaruhi 
elemen fisiologis dan kognitifnya. Misalnya perasaan 
senang, putus asa dan sedih semua manusia pernah 
mengalaminya. Kemampuan mengontrol emosi ini 
tergantung pada kemampuan seseorang di dalam 
menjaga perilaku yang tidak berlebihan atau setiap 
individu memiliki mengatur emosinya, agar tidak 
mendapat cemooh dari orang-orang sekitar. 

Menurut Stein, bahwa: uji kecerdasan emosional 
yang disebut dengan EQ-1 karya dari Bar-On atau tes 
EQ-1Bar-On. Uji coba tes ini menggunakan 5 ranah yaitu 
antar pribadi, pengendalian emosi, penyesuaian diri dan 
suasana hati dalam menuju kinerja efektif. Serangkaian 
kemampuan dan kompetensi dan kecakapan non kognitif 
akan mempengaruhi keberhasilan seseorang mengatasi 
tuntutan dan tekanan lingkungan kerja sehingga 
produktivitasnya semakin tinggi. 

Kelima ranah tersebut sejalan dengan Stein dan 
Howard yaitu:            
a. Berkaitan dengan keterampilan bergaul, meliputi 

empati (Ranah antar pribadi berhubungan dengan 
kemampuan untuk mengenal dan mengendalikan diri 
sendiri, meliputi kesadaran diri, sikap membela diri 
(asertif), kemandirian, penghargaan diri (mengenali 
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kekuatan dan kelemahan diri), aktualisasi diri 
(kemampuan mewujudkan potensi).  

b. Ranah antar pribadi memahami perasaan orang 
lain), tanggung jawab, hubungan antar pribadi 
(menciptakan dan mempertahankan hubungan).  

c. Ranah penyesuaian diri berhubungan dengan 
kemampuan untuk bersikap lentur, bersih (clean) dan 
realistis dengan skala uji realitas, sikap fleksibel 
(menyesuaikan perasaan, pikiran dan tindakan), 
pemecahan masalah.  

d. Ranah pengendalian stres terkait dengan 
kemampuan untuk tahan menghadapi stres dan 
mengendalikan diri dengan skala ketahanan 
menanggung stres (menanggung tetap tenang, 
berkonsentrasi, tegar dan kemampuan pengendalian 
menunda keinginan untuk bertindak (infuls), 5) 
Ranah susasana hati umum memiliki dua skala yaitu 
optimisme (mempertahankan sikap positif) dan 
kebahagiaan (kemampuan mensyukuri kehidupan, 
menyukai diri sendiri dan orang lain). 

Ranah kecerdasan emosional (Emotional 
Question/EQ) mencakup seperti: kesadaran diri, 
manajemen suasana hati, mau meningkatkan motivasi 
kerja, dapat mengendalikan desakan hati (implus), dan 
memiliki keterampilan mengendalikan orang lain. Jadi, 
terjadi perubahan mengenai kecerdasan dengan ini jelas 
bahwa IQ bukan satu-satunya dalam kehidupan 
berorganisasi, namun kecerdasan emosional juga 
berperan penting untuk keberhasilan karir seseorang. 

Menurut Goldman, bahwa kemampuan kognitif 
memengaruhi kecerdasan emosional seseorang. 
Pengetahuannya akan memengaruhi orang-orang 
disekitarnya, dan ia akan menjadi model dan tenaga 
penggerak di organisasi. Kemampuannya dapat dipantau 
dari kemampuannya memimpin dan mengajak orang-
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orang untuk bekerja dengan baik. Mampu mengendalikan 
perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan 
perasaan-perasaan itu untuk memadukan pikiran dan 
tindakan.  Artinya perasaan seseorang berpengaruh 
terhadap pengambilan keputusan atau tindakannya 
dalam bekerja. Seorang pemimpin sebelum memutuskan 
sesuatu yang penting di organisasi akan   memadukan    
perasaannya,    pengetahuannya,    pengalamannya   dan 
termasuk perasaan orang lain. 

Selanjutnya, menurut Goldman bagaimana 
mengelola diri sendiri, yang terdiri dari: kesadaran diri, 
pengaturan diri, motivasi, empati. Memahami kondisi diri 
sendiri, kesukaan, sumber daya dan intuisi. Kesadaran 
emosi: mengenali emosi diri sendiri dan efeknya. 
Penilaian diri secara teliti: mengetahui kekuatan dan 
batas-batas diri. Keyakinan tentang harga diri dan 
kemampuan sendiri (percaya diri). Pengaturan diri yang 
meliputi: mengelola kondisi, impuls dan sumber daya diri 
sendiri, kendali diri (mengelola emosi-emosi dan 
desakan-desakan merusak). Sifat dapat dipercaya 
(memelihara norma kejujuran dan integritas); 
bertanggungjawab atas kinerja pribadi (kewaspadaan); 
keluwesan dalam menghadapi perubahan (adaptibilita); 
mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan, 
pendekatan informasi-informasi baru (inovasi); Motivasi 
mempengaruhi kecerdasan emosional yang mengantar 
dan memudahkan seseorang meraih sasaran, dorongan 
untuk menjadi lebih baik atau memenuhi standar 
keberhasilan (dorongan prestasi), menyesuaikan diri 
dengan sasaran kelompok atau perusahaan (komitmen); 
kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan (Inisiatif); 
dan kegigihan dalam memperjuangkan sasaran kendati 
ada halangan kegagalan (optismisme); 

Kecakapan ini menentukan bagaimana kita 
menangani suatu hubungan (kecakapan sosial) 
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kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan dan 
kepentingan orang lain (empati). Memahami orang lain, 
dengan mengindra dan merasakan perspektif orang lain 
dan menunjukkan minat aktif terhadap kepentingan 
mereka, orientasi pelayanan: mengantisipasi, mengenali 
dan berusaha memenuhi kebutuhan, merasakan 
kebutuhan perkembangan orang lain berusaha 
menumbuhkan kemampuan mereka, mengatasi 
keragaman (menumbuhkan peluang melalui pergaulan 
dengan bermacam-macam orang). Kesadaran politis 
(mampu membaca arus-arus emosi sebuah kelompok 
dan keinginannya dengan kekuasaan).  

Kecerdasan emosional menyangkut kepintaran 
seseorang menggugah atau tanggap akan apa yang 
dikehendaki oleh orang lain. Kecerdasan emosional 
termasuk keterampilan sosial, karena membawa 
pengaruh terhadap orang lain, memiliki taktik-taktik untuk 
melakukan persuasi, komunikasi dan mengirimkan pesan 
yang jelas dan meyakinkan kepada orang-orang sekitar. 
Kepemimpinan: membangkitkan inspirasi dan memandu 
kelompok atau orang-orang yang dipimpin dan yang 
memimpin. 

Kecerdasan emosional yang baik dapat menjadi 
katalisator organisasi membawa perubahan, memulai 
dan mengelola perubahan kepada kemajuan organisasi. 
Manajemen konflik negosiasi dan pemecahan silang 
pendapat, mengikat jaringan menumbuhkan hubungan 
sebagai alat. Melakukan kolaborasi dan kooperasi 
melakukan kerjasama dengan orang lain demi tujuan 
bersama, dan mengusahakan tujuan organisasi. 
Kecerdasan emosional, mempengaruhi kesuksesan 
seseorang, dimana setiap pilar mewakili kemampuan ini 
dan bila kemampuan lainnya digabungkan akan dapat 
meningkatkan kesuksesannya dalam memimpin.  
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Menurut Schein, kecerdasan emosional yang 
harus dilihat secara berurutan sesuai dengan jenjangnya, 
yaitu: (1) Kemampuan dalam persepsi penilaian dan 
pengekspresian emosi; (2) kemampuan mengakses atau 
menggerakkan perasaan sesuai kebutuhan untuk dapat 
memfasilitasi pemahaman terhadap diri sendiri dan orang 
lain; (3) kemampuan memahami berbagai emosi dan 
pengetahuan yang terkait; dan ke (4) kemampuan 
mengatur berbagai emosi untuk pengembangan emosi 
dan intelektual yang lebih baik. 

Kemampuan diri untuk menciptakan keinovatifan 
yang bersinergi dengan kelompok dengan 
memperjuangkan tujuan bersama. Keterampilan 
kecerdasan emosional pemimpin menyangkut 
keterampilan dalam mengelola diri sendiri. Keterampilan 
sosial merupakan keterampilan dalam mengelola 
hubungan serta interaksi yang lain. Individu atau pegawai 
tidak cukup memiliki perasan tapi dituntut juga untuk 
belajar mengakui, menghargai perasaan diri sendiri, 
perasaan orang lain menanggapi dengan tepat. 

Menurut Law dan Glover, untuk menjadikan 
kepala yang efektif kepala harus memiliki kecerdasan 
emosional dengan model empat batu penjuru, yaitu:  
emotional literacy, emotional fitness, emotional depth, 
dan emotional alchemy.  

Artinya seorang kepala yang efektif akan 
menghasilkan sebuah yang memiliki etos kerja yang baik. 
Mampu mengadaptasi dengan situasi lingkungan para 
warga. Menjadi role model positif, bermanfaat akan 
meningkatkan cara kerja dalam kehidupan sehari-hari 
yang meliputi kecakapan emosional dan sosial. 

Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional 
yang tinggi dapat menerapkan keterampilannya 
memimpin organisasi dengan efektif. Semua informasi 
dan bersinergi dengan emosi dalam kehidupan dan 
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pekerjaannya sehari-hari. Pegawai juga dituntut memiliki 
kepribadian yang baik dan sopan. Pemimpin yang 
memiliki kecerdasan emosional mampu menulis, 
mendengar, negosiasi, berstrategi dan memengaruhi 
orang lain. Atribut kepemimpinan, sikap jujur, vitalitas, 
kepercayaan,   naluri,   daya   cipta,   keuletan,   motivasi, 
kepekaan, empati, humor, keberanian, kesadaran dan iri 
hati. 

Menurut Batemen dan Snell bahwa:  
success in fostering a culture in which 
entrepreneurs flourish come from making 
an intentional decision to foster 
entrepreneurial thinking and behavior, 
creating new venture teams, and changing 
the compensation system so that it 
encourages, supports and rewards creative 
and innovative behaviors.   
 

Artinya, kesuksesan dipengaruhi oleh sikap 
memelihara budaya kewirausahaan, mengambil sebuah 
keputusan, membantu dengan berfikir dan berperilaku 
yang kreatif dan membawa resiko pola kerja tim, merubah 
sistem kompetisi, memberi semangat, dan memberi 
hadiah kepada mereka yang memiliki sikap kreatif dan 
inovatif. 

Sebagai seorang pimpinan berusaha 
mengendalikan energi para pembantunya, 
menyelaraskan energi mereka yang ada di sekelilingnya 
mengatakan emosi mewarnai persepsi individu terhadap 
dirinya. Lingkungannya berdampak terhadap perilaku 
seseorang, dengan menentukan karakteristik pola 
penyesuaian seseorang terhadap kehidupannya, maka 
akan berpengaruh terhadap kepribadiannya. Emosi 
merupakan dasar untuk kegiatan sosial dan kemampuan 
emosi untuk mencapai keberhasilan dalam bekerja, 
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intensitas dan lamanya akan memengaruhi 
pengembangan pengetahuan, emosi dan fisik sehingga 
memiliki kemampuan dalam bekerja. 

Menurut Fulmer dan Goldsmith, yang 
mengatakan bahwa kecerdasan emosional memiliki ciri-
ciri yang meliputi: emotional question abilities such being, 
able to motive one self and persist regulate one's moods 
and keep distress from swamping the ability to think, to 
emphasize and to hope sucsess. Kecerdasan emosional 
menyangkut kemampuan memotivasi diri dan bertahan 
menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, tidak 
melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati 
dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan 
kemampuan berpikir, berempati dan berdoa untuk 
kesuksesan. 

Kecerdasan emosional pemimpin berpengaruh 
secara langsung atau tidak langsung terhadap kualitas 
pelayanannya. Dampak secara langsung dicermati 
dengan bagaimana ia melayani para siswanya. Para 
pemimpin yang memiliki gangguan fisik dan mental akan 
memengaruhi fungsi fisik dan mental, sikap, emosi serta 
perilaku seseorang. Usaha seseorang memengaruhi 
keinginan, sikap suka dan tidak suka, sedangkan dampak 
tidak langsung berasal dari reaksi anggota masyarakat 
terhadap seseorang yang memiliki pengalaman emosi, 
dampak ini berasal dari penilaian orang lain terhadap 
perilaku emosi seseorang.  

Cara dalam memimpin dan memperlakukan 
bawahannya, menunjukkan kemampuan atau 
ketidakmampuan seseorang dalam membangun 
hubungan emosional dengan orang lain. Keberhasilan 
dan kesuksesannya itu sangat dipengaruhi oleh 
hubungan emosional yang positif terhadap antar orang-
orang. Kemampuan intelektual (IQ) ditunjang oleh 
kecerdasan emosional (EQ) memengaruhi kesuksesan 
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seseorang dalam bekerja. Kemampuan pengekspresian 
emosi; (2) kemampuan mengakses perasaan sesuai 
kebutuhan untuk memfasilitasi pemahaman terhadap diri 
sendiri dan orang lain; (3) kemampuan memahami 
berbagai emosi; dan ke (4) kemampuan mengatur emosi 
.Sehubungan dengan  tugas yang dihadapi baik pegawai 
maupun pimpinan didukung oleh pengetahuan yang baik 
secara teknis dalam bekerja dan berhubungan dengan 
orang lain. 

Berdasarkan konsep oleh para ahli di atas, maka 
disintesiskan bahwa kecerdasan emosional adalah 
kemampuan mengelola emosi diri dan memahami 
perasaan orang lain dari seseorang individu dalam 
melakukan aktivitas kerja secara terkontrol untuk 
meningkatkan cara kerja di tempat kerja (organisasi), 
yang diukur dari indikator (1) mengenali emosi diri, (2) 
mengelola emosi diri, (3) mengenali emosi orang lain, dan 
(4) membina hubungan.  
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enurut Newstrom kepuasan kerja adalah sikap 
pribadi seseorang yang bersifat khusus karena 
kepuasan kerja bagian dari kepuasan hidup. 

Locke dalam Luthans, memberikan definisi komprehensif, 
bahwa kepuasan kerja adalah reaksi atau sikap kognitif, 
afektif, dan evaluatif dan menyatakan bahwa kepuasan 
kerja adalah “keadaan emosi yang senang atau emosi 
positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau 
pengalaman kerja seseorang.” 

Menurut Rivai dan Mulyadi, bahwa kepuasan 
kerja adalah kepuasan kerja anggota yang dipengaruhi 
oleh hubungan persepsi, peran kinerja antara atasan dan 
bawahan. Kebanyakan orang lebih senang 
berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki status 
lebih tinggi atau sama dibanding dengan yang memiliki 
status lebih rendah dari mereka. Sehingga diharapkan 
kepuasan akan lebih besar diantara karyawan dan 
pekerjaannya meminimalkan interaksi dengan individu-
individu yang statusnya lebih rendah dari mereka sendiri. 
Selanjutnya Veithzal, menyatakan bahwa terdapat 
sejumlah faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja  
sebagai berikut. Faktor pertama. Kepuasan pekerjaan itu 
sendiri merupakan sumber utama kepuasan.  Misalnya, 
penelitian yang berhubungan pendekatan karakteristik 
pekerjaan pada desain kerja, menunjukkan bahwa 
umpan balik dari pekerjaan itu sendiri dan otonomi 
merupakan dua faktor motivasi utama yang berhubungan 
dengan pekerjaan. Penelitian baru menemukan bahwa 
karakteristik pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan 
menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan kerja. 

M 

KEPUASAN KERJA BAB  
VI 
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Jadi, jika persyaratan kreatif pekerjaan karyawan 
terpenuhi, maka mereka cederung menjadi puas. Pada 
tingkat yang lebih paragmatis, beberapa unsur paling 
penting  dari kepuasan kerja adalah pekerjaan yang 
menarik dan menantang, dan penting untuk karyawan 
muda dan tua. Deversitas, etika, studi terbaru 
menemukan bahwa kepuasan kerja adalah berhubungan 
dengan kesempatan yang sama dan keluarga sahabat. 
Faktor kedua. Secara detail mengenai gaji dan benefit 
dikenal menjadi signifikan, tetapi kompleks secara 
kognitif dan merupakan faktor multidemensi dalam 
kepuasan kerja. Faktor ketiga. Kesempatan promosi 
sepertinya memiliki pengaruh yang berbeda pada 
kepuasan kerja. Hal ini, dikarenakan promosi memiliki 
sejumlah bentuk yang berbeda dan memiliki berbagai 
penghargaan. Faktor kempat. Pengawasan (supervisi) 
merupakan sumber penting lain dari kepuasan kerja. Ada 
dua dimensi gaya pengawasan yang mempengaruhi 
kepuasan kerja. Dimensi pertama berpusat pada 
karyawan diukur menurut tingkat dimana penyelia 
menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada 
karyawan, dan dimensi kedua partisipasi atau pengaruh, 
dalam banyak kasus, cara ini menyebabkan kepuasan 
kerja yang lebih tinggi. Faktor kelima. Kelompok kerja, 
sifat alami dari kelompok atau tim kerja akan 
memengaruhi kepuasan kerja. Pada umumnya, rekan 
kerja atau anggota tim yang kooperatif merupakan 
sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada 
karyawan secara individu. Faktor keenam. Kondisi kerja, 
kondisi kerja memiliki kecil pengaruhnya terhadap 
kepuasan kerja. Jika kondisi kerja buruk individu sulit 
menyelesaikan pekerjaan, maka segalanya berjalan baik 
atau tidak ada masalah kepuasan kerja.    

Kepuasan kerja adalah seseorang memperoleh 
kepuasan dari pekerjaannya berdasarkan suatu sikap 
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yang dipunyai individu mengenai pekerjaannya. Juga, 
didasarkan pada pengukuran kepuasan kerja, tentang 
pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, 
pengawasan, dan rekan kerja. Kepuasan kerja adalah 
hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik 
pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. 
Secara umum  dalam bidang perilaku organisasi, 
kepuasan kerja adalah sikap paling penting dan sering 
dipelajari.  

Kepuasan kerja mempunyai tiga dimensi yang 
diterima secara umum menurut Gibson, dkk. (1996), 
yaitu: (1) kepuasan kerja merupakan respon emosional 
terhadap situasi kerja. Dengan demikian, kepuasan kerja 
dapat dilihat dan dapat diduga; (2) kepuasan kerja sering 
ditentukan menurut seberapa baik hasil yang dicapai atau 
melampaui harapan. Misalnya, jika anggota organisasi 
merasa bahwa mereka bekerja terlalu keras daripada 
yang lain dalam departemen, tetapi menerima 
penghargaan lebih sedikit, maka mereka mungkin akan 
memiliki sikap negatif terhadap pekerjaan, pimpinan, dan 
atau rekan kerja mereka. Mereka tidak puas, sebaliknya 
apabila mereka merasa bahwa mereka diperlakukan 
dengan baik dan dibayar dengan pantas, maka mereka 
mungkin akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan 
mereka. Mereka merasa puas; dan (3) kepuasan kerja 
mewakili beberapa sikap yang berhubungan.  

Selanjutnya Gibson, dkk, menyatakan bahwa 
terdapat lima dimensi yang telah dirumuskan dan 
digunakan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu: (1) 
Pekerjaan itu sendiri. Dalam hal dimana pekerjaan 
memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk 
belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung 
jawab; (2) Gaji. Sejumlah upah yang diterima dan tingkat 
dimana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap 
pantas dibandingkan dengan orang lain dalam 
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organisasi; (3) Kesempatan promosi. Kesempatan untuk 
maju dalam organisasi; (4) Pengawasan. Kemampuan 
penyelia memberikan bantuan teknis dan dukungan 
perilaku; dan (5) Rekan kerja. Tingkat dimana rekan kerja 
pandai secara teknis dan mendukung secara sosial.  

Sementara, menurut Gibson banyak dimensi-
dimensi telah dihimpun dari kepuasan kerja tersebut, lima 
hal yang terutama mempunyai karakteristik penting: 
Pembayaran: suatu jumlah yang diterima dan keadaan 
yang dirasakan dari pembayaran; Pekerjaan: sampai 
sejauh mana tugas kerja dianggap menarik dan 
memberikan kesempatan untuk belajar  dan untuk 
menerima tanggung jawab; Kesempatan Promosi: 
adanya kesempatan untuk maju; Penyelia: kemampuan 
penyelia untuk memperlihatkan ketertarikan dan 
perhatian kepada pekerja, dan Rekan Sekerja: sampai 
sejauh mana rekan sekerja bersahabat, kompeten secara 
teknis, dan mendukung secara sosial. Dalam mencapai 
kepuasan kerja dilakukan dengan cara seorang pekerja 
merasakan pekerjaannya serta generalisasi sikap 
pekerjaannya jauh didasarkan atas aspek-aspek 
pekerjaannya yang bermacam-macam, artinya dalam 
organisasi kerja seseorang akan mendapat kepuasan 
kerja apabila mampu mengembangkan rasa dan sikap 
positif terhadap aspek-aspek pekerjaan yang senantiasa 
terus bertambah. Jadi, kepuasan kerja merupakan 
respon emosional terhadap situasi kerja. ditentukan hasil 
yang dicapai, pekerjaan memberikan tugas yang 
menarik, kesempatan untuk belajar menerima tanggung 
jawab, upah dianggap pantas dibandingkan dengan 
orang lain dalam organisasi. 
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Tabel 6.1. Perbandingan Empat Teori Kepuasan Kerja. 
Teori 

Kepuasan Asumsi 
Mengukur 
Kepuasan 

Kerja 
Nilai Penerapan 

Paraktis 
Masalah dan 

Batasan 

Maslow: 
Hirarki 
Kebutuhan 

Individu 
mencoba 
memuaskan 
kebutuhan 
dasar 
sebelum 
mengarah 
pada perilaku 
kebutuhan 
yang lebih 
tinggi 

Maslow, 
sebagai 
psikolog klinik, 
menggunakan 
pasien dalam 
mengajukan 
pertanyaan dan 
mendengar 
jawaban. 
Peneliti 
organisasional 
telah 
bergantung 
pada skala 
pelaporan diri. 

Dapat diterima 
oleh manajer 
dan memberikan 
perasaaan 
dalam 
mengetahui 
bagaimana 
memotivasi 
bekerja bagi 
karyawan 
mereka. 

Tidak 
mengikutsertaka
n isu mengenai 
perbedaan 
individu, adanya 
keterbatasan 
dukungan 
penelitian dan 
gagal untuk 
memperingatkan 
mengenai sifat 
dinamis dari 
kebutuhan-
kebutuhan yang 
berubah. 

Teori ERG 
Aderfer 

Individu yang 
gagal 
memuaskan 
kebutuhan 
pertumbuhan 
menjadi 
frustrasi, 
mundur dan 
memfokuskan 
kembali 
perhatian 
pada 
kebutuhan 
yang lebih 
rendah 

Skala pelaporan 
diri digunakan 
untuk menilai 
tiga kategori 
kebutuhan 

Menarik 
perhatian atas 
apa yang terjadi, 
kapan dank 
epuasan tidak 
terjadi frustrasi 
dapat  menjadi 
alas an utama 
mengapa tingkat 
prestasi tidak 
tercapai atau 
dipertahannkan 

Tidak cukup riset 
dilakukan, riset 
yang ada adalah 
melaporkan 
sendiri, yang 
akan 
meningkatkan 
isu mengenai. 
Seberapa baik 
pengukuran. Isu 
lain adalah 
apakah individu 
betul hanya 
mempunyai tiga 
area kebutuhan. 

Teori dua 
faktor 
Herzberg 

Hanya 
beberapa ciri 
pekerjaan 
dan 
karakteristik 
dapat 
menghasilkan 
motivasi. 
Beberapa 
karakteristik 
yang menjadi 

Mewawancara 
karyawan untuk 
menguraikan 
kejadian 
pekerjaan yang 
kritis 

Pembicaraan 
dalam batasan 
bahwa manajer 
memahami. 
Mengidentifikasi
kan motivator 
yang biasa 
dikembangkan 
oleh manajer, 

Mengasumsikan
bahwa setiap 
pekerja memiliki 
kesamaan dalam 
kebutuhan dan 
preferensi, gagal 
untuk memenuhi 
ukuran standar 
secara ilmiah, 
tidak diperbarui 
untuk 
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focus 
manajer akan 
bisa 
menghasilkan 
kondisi kerja 
yang 
nyaman, 
tetapi tidak 
memotivasi 
karyawan.  

dicocokkan dan 
digunakan. 

menanggapai 
perubahan 
dalam 
masyarakat 
sehubungan 
dengan jaminan 
keamanan kerja 
dan kebutuhan 
pembayaran. 

Kebutuhan 
yang 
dipelajari 
dari 
McClelland 

Kebutuhan 
seseorang 
dipelajari dari 
budaya 
kebutuhan 
masyarakat 
karenanya 
pelatihan dan 
pendidikan 
dapat 
meningkatkan 
dan 
memengaruhi 
kekuatan 
kebutuhan 
seseorang 

TAT, teknik 
proyektif yang 
mendorong 
respond dan 
mengungkapkan 
kebutuhan-
kebutuhan 

Kalau kebutuhan 
seseorang bisa 
dinilai,lalu 
manajemen bisa 
melakukan 
intervensi 
melalui pelatihan 
untuk 
mengembangka
n kebutuhan 
yang sesuai 
dengan tujuan 
organisasi. 

Mengintrepretasi
kan TAT sulit, 
dampak bahwa 
pelatihan 
mengubah 
kebutuhanbelum 
cukup diuji. 

Sumber: Gibson, dkk. 

Tabel 6.1. di atas, memberikan garis besar 
karakteristik dari masing-masing model. Sebagaimana 
biasanya bila terjadi persaingan teori, tidak ada dari teori 
tersebut yang memiliki keunggulan yang jelas batasnya 
dari yang lainnya. Diantara para manajer, teori Maslow 
dan Herzberg lebih dikenal dan lebih sering digunakan 
untuk menjelaskan motivasi pekerja. 

Melalui hadiah (reward), gaji, kondisi kerja yang 
menyenangkan dan penyeliaan yang penuh perhatian. 
Suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau 
menyenangkan seseorang terhadap apa yang telah 
dikerjakannya adalah sebagai hasil dari penilaian 
terhadap pengalaman kerja seseorang. 
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Juga, bisa dimaknai suatu kepuasaan kerja 
apabila perbedaan antara beberapa banyak sesuatu 
yang seharusnya diterima dengan seberapa banyak 
sesuatu yang sebenarnya dia terima. Kepuasan kerja 
merupakan suatu penilaian dari karyawan mengenai 
seberapa jenis pekerjaannya secara keseluruhan 
maupun memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya 
pekerjaan juga akan membantu manusia untuk 
memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi seperti untuk 
bersosialisasi atau meraih penghargaan. Kesimpulannya, 
bahwa kepuasan kerja merujuk pada pengalaman dan 
kesenangan atau kesukaan yang dirasakan seorang 
karyawan ketika apa yang diinginkannya tercapai. Sikap 
yang menggambarkan perasaan.  

Adelfer setuju dengan Maslow bahwa kebutuhan-
kebutuhan individual tersusun secara hirarki, yaitu (1) 
Eksistensi: Kebutuhan-kebutuhan terpuaskan oleh faktor-
faktor seperti makanan, udara, air, gaji dan kondisi 
pekerjaan; (2) Keterkaitan: Kebutuhan-kebutuhan 
terpuaskan dengan adanya hubungan sosial dan 
interpersonal yang berarti; dan (3) Pertumbuhan: 
Kebutuhan-kebutuhan terpuaskan oleh seorang individu 
menciptakan kontribusi yang kreatif atau produktif. Tiga 
kebutuhan   Adelfer, existence (E), relatedness (R), dan 
growth (G) atau ERG berhubungan dengan hirarki 
Maslow, seperti kelompok eksistensi serupa dengan 
kelompok psikologis dan keselamatan dari Maslow. 
Keterkaitan serupa dengan kelompok rasa memiliki, 
sosial, dan kasih sayang. 
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Sumber: Gibson, dkk. 

Gambar 6.2.  Hubungan Teori ERG antara Frustrasi,   
Kepentingan dan Kepuasan  

Maka seseorang akan meningkat pada hirarki 
kebutuhan yang lebih tinggi hanya bila kebutuhan tingkat 
rendahnya telah terpuaskan. Sebagai kebalikannya teori 
ERG menyatakan bahwa sebagai tambahan kepada 
proses peningkatan kepuasan yang diajukan Maslow, 
proses penurunan frustrasi juga terjadi. Yaitu jika 
seseorang terus menerus frustrasi dalam memcoba 
memuaskan kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan 
keterkaitan muncul kembali sebagai kekuatan yang 
utama, yang menyebabkan individu mengarahkan 
kembali upaya-upaya untuk memuaskan kebutuhan 
tingkat yang lebih rendah. Gambar  6.2  menunjukkan 
teori ERG-Adelfer. 

Gambar 6.2. menegaskan beberapa faktor 
determinan dari pemuasan kebutuhan, seperti gaji, 
kondisi pekerjaan, adanya hubungan sosial, interpersonal 
yang berarti, menciptakan kontribusi yang kreatif atau 
produktif dan lain-lain. Bagan tersebut sekaligus juga 
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menegaskan dampak psikologis dan keselamatan; rasa 
memiliki, sosial, dan kasih sayang; penghargaan dan 
aktualisasi diri dari pemuasan kebutuhan. 

Berdasarkan kerangka teori dengan berbagai 
pendapat tentang konsep-konsep arti kepuasan kerja di 
atas, maka disintesiskan bahwa kepuasan kerja adalah 
keadaan perasaan yang menyenangkan dan tidak 
menyenangkan bagi seseorang berkaitan dengan tingkat 
puas tidaknya dalam bekerja sehingga dapat mencapai 
tujuan organisasi secara efisien dan efektif yang 
direfleksikan melalui dimensi-dimensi, sebagai berikut: 
tugas, promosi, gaji, penghargaan, rekan kerja, dan 
hubungan dengan atasan. 

Karakter kepemimpinan yang bersahabat, model 
budaya organisasi yang kondusif, dan kecerdasan 
emosional yang optimal memengaruhi kepuasan 
seseorang, dimana setiap aspek ini termasuk secara 
refresentatif dan jika dintegrasikan akan dapat 
meningkatkan kepuasannya dalam melakukan 
pekerjaan. 

Berdasarkan uraian-uraian konseptual di atas, 
maka disintesiskan kepuasan kerja adalah keadaan 
perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan 
bagi seseorang berkaitan dengan tingkat puas tidaknya 
dalam bekerja sehingga dapat mencapai tujuan 
organisasi secara efisien dan efektif, yang direfleksikan 
melalui indikator (1) menjamin kelangsungan pekerjaan, 
(2) harmonis dalam bekerja, (3) bekerjasama dengan 
atasan dan rekan kerja, dan (4) adanya penghargaan 
atas hasil kerja. 

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang 
relevan dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
tentang posisi dan kelayakan penelitian tentang 
kepemimpinan, budaya organisasi, kecerdasan 
emosional, dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Selain 
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itu, hasil penelitian yang relevan dimaksudkan pula untuk 
memberi gambaran tentang perbedaan fokus masalah 
dan hasil dari penelitian. 

Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu 
yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Penelitian/studi lapangan yang dilakukan Porter dan 

Lawler menemukan bahwa level usaha dan arah 
usaha merupakan hal penting dalam menjelaskan 
kinerja. Hubungan antara kepuasan dan kinerja yang 
sudah ada sejak awal gerakan hubungan manusia. 
Dengan kesimpulan bahwa  kepuasan secara implisit 
mengasumsikan bahwa kepuasan meningkatkan 
kinerja dan ketidakpuasan mengurangi kinerja.  

b. Rusman menemukan berbagai keterkaitan dengan 
kinerja, wujud perilaku yang dimaksud adalah 
kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran, yaitu: 
bagaimana seseorang merencanakan pembelajaran, 
melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai 
hasil belajar sesuai dengan standar kinerja. Dengan 
kesimpulan bahwa standar-standar kinerja itu 
berhubungan dengan kualitas dalam menjalankan 
tugasnya seperti: bekerja dengan seseorang secara 
individual, persiapan dan perencanaan 
pembelajaran, pendayagunaan media pembelajaran, 
melibatkan seseorang dalam berbagai pengalaman 
belajar, dan kepemimpinan yang aktif.  

c. Bennis dan Thomas menemukan: bahwa salah satu 
indikator dan prediktor kepemimpinan sejati yang 
terpercaya adalah kemampuan pribadi seseorang 
untuk menemukan makna dari kejadian-kejadian 
negatif dan belajar dari masa-masa penuh cobaan. 
Atau, mampu menguasai lingkungan yang saling 
bertentangan, menjadi lebih kuat daripada 
sebelumnya, dan lebih berkomitmen daripada 
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sebelumnya adalah hal-hal yang penting untuk 
membentuk seseorang pemimpin andal.  

d. John C. Maxwell menemukan banyak pemimpin yang 
ada ditengah organisasi sangat frustrasi. Mereka 
sangat ingin memimpin dan sukses, namum para 
pemimpin mereka sering kali lebih banyak 
menghambat daripada membantu. Lebih dari dua per 
tiga orang yang meninggalkan pekerjaan mereka 
melakukannya karena para pemimpin yang tidak 
efektif atau tidak kompoten. Orang tidak 
meninggalkan organisasinya, mereka meninggalkan 
pemimpinnya. 

e. Luthans menemukan bahwa masing-masing 
karakteristik tersebut mempunyai kontroversial dan 
tingkat dukungan penelitian berbeda-beda, sebagai 
contoh, Benjamin Schneider. et.al., dalam karya 
akademis mengenai persamaan budaya organisasi 
dan iklim organisasi. akan tetapi, terdapat hubungan 
empiris untuk beberapa karakteristik, misalnya 
pentingnya peranan tata letak fisik dalam budaya 
organisasi.  

f. Gardner menemukan bahwa: "kecerdasan yang 
bermacam-macam termasuk kemampuan dalam 
tubuh” yaitu kemampuan melakukan introspeksi dan 
kecerdasan pribadi, di dalam bukunya frames of mind 
mendeskripsikan 7 kategori dari intelegensi yaitu: 1) 
linguistic intelligence, 2) logical mathematical 
intelligence, 3) spatial intelligence, 4) bodily 
kinesthetic intelligence, 5) musical intelligence, 6) 
interpersonal intelligence, 7) intrapersonal 
intelligence. 

g. Stein menemukan bahwa: uji kecerdasan emosional 
yang disebut dengan EQ-1 karya dari Bar-On atau 
tes EQ-1Bar-On. Uji coba tes ini menggunakan 5 
ranah yaitu antar pribadi, pengendalian emosi, 
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penyesuaian diri dan suasana hati dalam menuju 
kinerja efektif. Serangkaian kemampuan dan 
kompetensi dan kecakapan non kognitif akan 
mempengaruhi keberhasilan seseorang mengatasi 
tuntutan dan tekanan lingkungan kerja sehingga 
produktivitasnya semakin tinggi.  

Gibson, bahwa kepuasan kerja memiliki tiga 
dimensi, yaitu:  
a. Kepuasan kerja merupakan respon emosional 

terhadap situasi kerja. Dengan demikian, kepuasan 
kerja dapat dilihat dan dapat diduga; bisa dipandang 
sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan 
dengan orang lain dalam organisasi;  

b. Kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa 
baik hasil yang dicapai atau melampaui harapan. 
Misalnya, jika anggota organisasi merasa bahwa 
mereka bekerja terlalu keras daripada yang lain 
dalam departemen, tetapi menerima penghargaan 
lebih sedikit, maka mereka mungkin akan memiliki 
sikap negatif terhadap pekerjaan, pimpinan, dan atau 
rekan kerja mereka. Mereka tidak puas. Sebaliknya, 
jika mereka merasa bahwa mereka diperlakukan 
dengan baik dan dibayar dengan pantas, maka 
mereka mungkin akan memiliki sikap positif terhadap 
pekerjaan mereka. Mereka merasa puas; dan  

c. Kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang 
berhubungan. Pengawasan, kemampuan penyelia 
memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku 
secara teknis dan mendukung secara sosial. 
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epemimpinan adalah tindakan seseorang 
pemimpin/atasan untuk mengarahkan, 
memengaruhi, dan mendorong dirinya  dan  orang  

lain dalam suatu kegiatan secara antusias dan sukarela 
bekerja sepenuh kemampuan dan bertanggung jawab 
dalam mencapai sasaran, tujuan, dan target yang telah 
ditetapkan bersama anggota organisasi. Menurut 
Luthans bahwa kepemimpinan yang efektif  tidak dapat 
tercapai tanpa inklusi penuh, inisiatif, dan kerjasama 
karyawan. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa 
menjadi pemimpin yang hebat tanpa pengikut. 
Sedangkan menurut Gibson bahwa kepemimpinan 
adalah kegiatan memengaruhi orang lain untuk 
melakukan suatu perubahan sesuai apa yang diinginkan 
oleh pemimpin diikuti para  pengikutnya  secara  sukarela,   
melakukan   pekerjaan  guna mencapai sasaran 
organisasi, dengan melibatkan seluruh anggota 
organisasi. 

Demikian juga menurut survei Gallup terbaru 
dalam Maxwell mengidentifikasikan bahwa sebagian 
besar karyawan percaya bahwa pemimpinlah (bukan 
perusahaan) yang mengarahkan budaya dan 
menciptakan situasi yang dapat membuat karyawan 
bahagia dan berhasil. Kemudian Bennis dan Thomas 
menyimpulkan salah satu indikator  dan prediktor 
kepemimpinan sejati yang terpercaya adalah 
kemampuan pribadi seseorang untuk menemukan makna 
dari kejadian-kejadian negatif dan belajar dari masa-
masa penuh cobaan. 

Berdasarkan kajian teoretik tersebut di atas, 
kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi dan 

K 
FAKTOR-FAKTOR KINERJA 

BAB  
VII 
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mendorong setiap orang atau dengan melibatkan seluruh 
anggota organisasi untuk mau secara antusias bekerja 
dan melakukan suatu perubahan, maka diduga bahwa 
ada pengaruh langsung positif kepemimpinan terhadap 
kinerja.  

Kecerdasan emosional adalah adalah 
kemampuan mengelola emosi diri dan memahami 
perasaan orang lain dari seseorang individu dalam 
melakukan aktivitas kerja secara terkontrol untuk 
meningkatkan cara kerja di tempat kerja (organisasi).  

Menurut Daniel Goleman yang menggambarkan 
kecerdasan emosional yang memperluas kemampuan 
tersebut dalam lima aspek: yaitu (1) mengetahui emosi 
diri, (2) mengelola emosi diri, (3) memotivasi diri, (4) 
mengenali dan memahami emosi orang lain, (5) 
mengelola  hubungan. Selanjutnya, menurut Goldman 
bagaimana mengelola diri sendiri, yang terdiri dari: 
kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati. 
Memahami kondisi diri sendiri, kesukaan, sumber daya 
dan intuisi. Kesadaran emosi: mengenali emosi diri 
sendiri dan efeknya. Penilaian diri secara teliti: 
mengetahui kekuatan dan batas-batas diri. Keyakinan 
tentang harga diri dan kemampuan sendiri (percaya diri). 
Pengaturan diri yang meliputi: mengelola kondisi. impuls 
dan sumber daya diri sendiri, kendali diri (mengelola 
emosi-emosi dan desakan-desakan merusak). Sifat 
dapat dipercaya (memelihara norma kejujuran dan 
integritas); bertanggung jawab atas kinerja pribadi 
(kewaspadaan); keluwesan dalam menghadapi 
perubahan (adaptibilita); mudah menerima dan terbuka 
terhadap gagasan, pendekatan informasi-informasi baru 
(inovasi). 

Demikian juga menurut Cooper dan Sawaf yang 
mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah 
memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami 
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implementasi kekuasan dan menggunakan emosinya 
secara aktif dan sensitif menjadikannya sebagai sumber 
energi, membangun informasi, membina hubungan yang 
saling memengaruhi dengan sesamanya. 

Berdasarkan kajian teoretik tersebut di atas, maka 
diduga bahwa ada pengaruh langsung positif kecerdasan 
emosional terhadap kinerja. 

 
Kepuasan kerja adalah keadaan perasaan yang 

menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi seseorang 
berkaitan dengan tingkat puas tidaknya dalam bekerja 
sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara 
efisien dan efektif. Menurut Luthans yang memberikan 
definisi komprehensif, bahwa kepuasan kerja adalah 
reaksi atau sikap kognitif, afektif, dan evaluatif dan 
menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah “keadaan 
emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari 
penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. 
Selanjutnya Gibson, dkk. menyatakan bahwa terdapat 
lima dimensi yang telah dirumuskan dan digunakan untuk 
mengukur kepuasan kerja, yaitu: (1) Pekerjaan itu sendiri. 
Dalam hal dimana pekerjaan memberikan tugas yang 
menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan 
untuk menerima tanggung jawab; (2) Gaji. Sejumlah upah 
yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa dipandang 
sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan 
orang lain dalam organisasi; (3) Kesempatan promosi. 
Kesempatan untuk maju dalam organisasi; (4) 
Pengawasan. Kemampuan penyelia memberikan 
bantuan teknis dan dukungan perilaku; dan (5) Rekan 
kerja. Tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis 
dan mendukung secara sosial. 

Demikian juga Veithzal yang menyatakan bahwa 
terdapat sejumlah faktor yang mempngaruhi kepuasan 
kerja yaitu: a) faktor pertama, kepuasan pekerjaan itu 
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sendiri merupakan sumber utama kepuasan. Penelitian 
baru menemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan 
kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara 
kepribadian dan kepuasan kerja. Dan jika persyaratan 
kreatif pekerjaan karyawan terpenuhi, maka mereka 
cederung menjadi puas. Pada tingkat yang lebih 
paragmatis, beberapa unsur paling penting dari kepuasan 
kerja adalah pekerjaan yang menarik dan menantang, 
dan penting untuk karyawan muda dan tua. Deversitas, 
etika, studi terbaru menemukan bahwa kepuasan kerja 
berhubungan dengan kesempatan yang sama dan 
keluarga sahabat; b) faktor kedua, secara detail 
mengenai gaji dan benefit dikenal menjadi signifikan, 
tetapi kompleks secara kognitif dan merupakan faktor 
multidemensi dalam kepuasan kerja; c) faktor ketiga, 
kesempatan promosi sepertinya memiliki pengaruh yang 
berbeda pada kepuasan kerja.; d) faktor kempat, 
pengawasan (supervisi) merupakan sumber penting lain 
dari kepuasan kerja. Ada dua dimensi gaya pengawasan 
yang mempengaruhi kepuasan kerja.  

Dimensi pertama berpusat pada karyawan diukur 
menurut tingkat dimana penyelia menggunakan 
ketertarikan personal dan peduli pada karyawan, dan 
dimensi kedua partisipasi atau pengaruh, dalam banyak 
kasus, cara ini menyebabkan kepuasan kerja yang lebih 
tinggi; e) faktor kelima, kelompok kerja, sifat alami dari 
kelompok atau tim kerja akan memengaruhi kepuasan 
kerja. Pada umumnya, rekan kerja atau anggota tim yang 
kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja yang 
paling sederhana pada karyawan secara individu; dan f) 
faktor keenam, kondisi kerja, kondisi kerja memiliki kecil 
pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Jika kondisi kerja 
buruk individu sulit menyelesaikan pekerjaan, jika 
segalanya berjalan baik, tidak ada masalah kepuasan 
kerja. 
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Porter dan Lawler dalam Veithzal & Dedy, 
menekankan bahwa manajemen sebaiknya 
berkonsentrasi pada usaha-usaha untuk mengukur 
seberapa dekat tingkat kepuasan berhubungan dengan 
tingkat kinerja. Kesimpulan dapat diambil di sini adalah 
bahwa karyawan perlu memfokuskan usaha mereka 
pada perilaku dan aktivitas yang berdampak tinggi, yang 
menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Berdasarkan 
kajian teoretik tersebut di atas, maka diduga bahwa ada 
pengaruh langsung positif kepuasan kerja terhadap 
kinerja.  

Kepemimpinan adalah tindakan seseorang 
pemimpin/atasan untuk mengarahkan, memengaruhi, 
dan mendorong dirinya  dan  orang  lain dalam suatu 
kegiatan secara antusias dan sukarela bekerja sepenuh 
kemampuan dan bertanggung jawab dalam mencapai 
sasaran, tujuan, dan target yang telah ditetapkan 
bersama anggota organisasi. menurut Stoner 
kepemimpinan memiliki tiga implikasi penting, yaitu: (1) 
kepemimpinan harus melibatkan orang lain atau 
pengikut, karena kesediaan (puas atau tidak puas) 
mereka menerima pengarahan dari pimpinan; (2) 
kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang 
tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. 
Anggota kelompok itu bukan tanpa kuasa, mereka dapat 
dan bisa membentuk kegiatan kelompok dengan 
berbagai cara, dan (3) kepemimpinan adalah 
kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk 
kekuasaan untuk memengaruhi perilaku pengikut melalui 
sejumlah cara. Kepemimpinan adalah kegiatan 
memengaruhi orang lain untuk melakukan suatu 
perubahan sesuai apa yang diinginkan oleh pemimpin 
diikuti para pengikutnya secara  sukarela 
(kecenderungan memiliki kepuasan),   melakukan   
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pekerjaan  guna mencapai sasaran organisasi, dengan 
melibatkan seluruh anggota organisasi). 

Demikian juga Luthans menggambarkan bahwa 
kepemimpinan yang efektif tidak dapat tercapai tanpa 
inklusi penuh, inisiatif, dan kerjasama karyawan. Dengan 
kata lain, seseorang tidak bisa menjadi pemimpin yang 
hebat tanpa pengikut. Sebagian besar karyawan percaya 
bahwa pemimpinlah yang mengarahkan budaya dan 
menciptakan situasi yang dapat membuat karyawan 
bahagia dan berhasil atau merasa puas. 

Berdasarkan kajian teoretik tersebut di atas, maka 
diduga bahwa ada pengaruh langsung positif 
kepempinan terhadap kepuasan kerja. 

Budaya organisasi adalah sikap bertindak dan 
berperilaku sebagai perekat sosial anggota organisasi 
yang berkaitan dengan keyakinan, tradisi dan cara 
berpikir yang mengikat anggota organisasi secara 
bersama-sama dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Menurut Robbins dengan penafsiran bahwa budaya 
organisasi adalah seperangkat nilai yang membantu 
anggota organisasi untuk mengetahui tindakan-tindakan 
yang dapat diterima dan tindakan-tindakan yang tidak 
dapat diterima (puas atau tidak puas menerima). 
Pengertian seperangkat nilai menunjukan bahwa nilai-
nilai yang terkandung di dalam budaya organisasi 
dianggap dapat memenuhi kebutuhannya pada suatu 
waktu tertentu dan karena itu orang tersebut 
berkepentingan atau merasa puas atas  nilai-nilai itu. 
Menurut Colquitt, bahwa di dalam budaya organisasi itu 
mengandung nilai-nilai ideal yang diyakini oleh 
seseorang, tidak harus dapat bersifat informal, namun 
keberadaannya dapat dirasakan dan diyakini serta 
memberikan kepuasan orang-orang yang terlibat dalam 
berperilaku.  
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Kreitner dan Kinicki menganggap bahwa budaya 
organisasi adalah kekuatan yang lembut atau tidak 
disadari, tetapi mudah disebarluaskan, kehadirannya 
tidak disadari oleh anggota tetapi dipatuhi oleh anggota-
anggotanya. Umumnya budaya berada di bawah ambang 
kesadaran, karena budaya itu melibatkan asumsi yang 
menjadi jaminan (taken-for-granted assumption) tentang 
bagaimana seseorang dapat melihat, berfikir, bertindak 
dan merasakan serta bereaksi dengan lingkungannya. 

Demikian juga Robbins dan Judge melihat esensi 
dari sebuah budaya organisasi sebagai karateristik utama 
yang menjadi pembeda budaya organisasi. Ketujuh 
karakteristik atau dimensi budaya organisasi adalah 1) 
inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana karyawan 
didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko, 2) 
perhatian   terhadap   detail.    Sejauhmana   karyawan   
diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis dan 
pematian terhadap detail, 3) Orientasi hasil. Sejauhmana 
manajemen memfokus pada hasil bukannya pada teknik 
dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil 
tersebut, 4) Orientasi orang. Sejauhmana keputusan 
manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di 
dalam organisasi itu, 5) Orientasi tim. Sejauhmana 
kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, ukurannya 
individu, dan 6) Keagresifan. Berkaitan dengan 
agresivitas karyawan. 

Berdasarkan kajian teoretik tersebut di atas, maka 
diduga bahwa ada pengaruh langsung positif budaya 
organisasi terhadap kepuasan kerja. 

Kecerdasan emosional adalah adalah 
kemampuan mengelola emosi diri dan memahami 
perasaan orang lain dari seseorang individu dalam 
melakukan aktivitas kerja secara terkontrol untuk 
meningkatkan cara kerja di tempat kerja (organisasi).  
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Menurut Daniel Goldman yang menggambarkan 
kecerdasan emosional yang memperluas kemampuan 
tersebut dalam lima aspek: yaitu (1) mengetahui emosi 
diri, (2) mengelola emosi diri, (3) memotivasi diri, (4) 
mengenali dan memahami emosi orang lain, (5) 
mengelola  hubungan. 

Selanjutnya, menurut Goldman bagaimana 
mengelola diri sendiri, yang terdiri dari: kesadaran diri, 
pengaturan diri, motivasi, empati. Memahami kondisi diri 
sendiri, kesukaan, sumber daya dan intuisi. Kesadaran 
emosi: mengenali emosi diri sendiri dan efeknya. 
Penilaian diri secara teliti: mengetahui kekuatan dan 
batas-batas diri. Keyakinan tentang harga diri dan 
kemampuan sendiri (percaya diri).  

Pengaturan diri yang meliputi: mengelola kondisi. 
impuls dan sumber daya diri sendiri, kendali diri 
(mengelola emosi-emosi dan desakan-desakan 
merusak). Sifat dapat dipercaya (memelihara norma 
kejujuran dan integritas); bertanggung jawab atas kinerja 
pribadi (kewaspadaan); keluwesan dalam menghadapi 
berbagai perubahan (adaptibilita) yang ada; mudah 
menerima dan terbuka terhadap berbagai gagasan, 
pendekatan informasi-informasi baru (inovasi). 

Demikian juga menurut Cooper dan Sawaf yang 
mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah 
memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami 
implementasi kekuasan dan menggunakan emosinya 
secara aktif dan sensitif menjadikannya sebagai sumber 
energi, membangun informasi, membina hubungan yang 
saling memengaruhi dengan sesamanya. 

Berdasarkan uraian kajian teoretik di atas, 
kecerdasan emosional adalah memiliki kemampuan 
untuk merasakan dan memahami implementasi 
kekuasan, mengelola kondisi, mengelola emosi-emosi, 
memelihara norma kejujuran dan integritas, menghadapi 
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berbagai perubahan, menerima dan terbuka terhadap 
berbagai gagasan, membangun informasi, membina 
hubungan, maka diduga bahwa kecerdasan emosional 
berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja. 

Beberapa pernyataan penting berkaitan dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi. 

1. Terdapat pengaruh langsung positif kepemimpinan 
terhadap kinerja. 

2. Terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan 
emosional terhadap kinerja. 

3. Terdapat pengaruh langsung positif kepuasan kerja 
terhadap kinerja. 

4. Terdapat pengaruh langsung positif kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja. 

5. Terdapat pengaruh langsung positif budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja. 

6. Terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan 
emosional terhadap kepuasan kerja. 
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enelitian bertujuan menjawab beberapa masalah 
dengan mengungkapkan signifikansi model 
penelitian (konstelasi) tentang pengaruh variabel 

eksogen (exogenous variable) yang meliputi, 
kepemimpinan diberi simbol X1; budaya organisasi diberi 
simbol X2; kecerdasan emosional diberi simbol X3; dan 
variabel antara (Intermediate variable), yaitu kepuasan 
kerja diberi simbol X4; serta variabel endogen 
(endogenous variable), yaitu kinerja diberi simbol Y.  

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: (1) 
mengetahui pengaruh langsung kepemimpinan terhadap 
kinerja; (2) mengetahui pengaruh langsung kecerdasan 
emosional terhadap kinerja; (3) mengetahui pengaruh 
langsung kepuasan kerja terhadap kinerja; (4) 
mengetahui pengaruh langsung kepemimpinan terhadap 
kepuasan kerja; (5) mengetahui pengaruh langsung 
budaya organisasi terhadap kepuasan kerja; (6) 
mengetahui pengaruh langsung kecerdasan emosional 
terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian dilaksanakan pada SMA Di Kota 
Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Agustus 
2011 sampai dengan Desember 2011. 

The Goal 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode survey dan teknik analisis jalur 
(path analisys). Penelitian jenis ini bertujuan untuk 
menemukan kedudukan sesaat variabel (status quo 

P 

RANCANGAN RISET  
FAKTOR-FAKTOR KINERJA PENDIDIK BAB  

VIII 
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variabel) berdasarkan data yang ada pada saat itu (status 
quo data) dan hubungan kausal (pengaruh) antara 
variabel yang diteliti, kemudian dapat ditentukan dan 
ditarik kesimpulannya. Hal ini dimaksudkan bahwa 
berdasarkan data, fakta, dan informasi yang diperoleh, 
kemudian dapat menjelaskan kondisi masing-masing 
variabel yang diteliti, sehingga dapat mengetahui 
pengaruh variabel yang satu terhadap variabel yang 
lainnya.  

Penelitian memiliki jumlah populasi yang besar 
sehingga kemungkinan untuk menjangkau secara 
keseluruhan obyek penelitian adalah sangat kecil. Obyek 
penelitian yang dipilih dari populasi diseleksi dengan ketat 
dan dikaji secara mendalam guna melihat pendistribusian 
dan interrelasi relatif dari masing-masing variabel.  

Berhubung ada banyak variabel yang 
memengaruhi kinerja, maka peneliti memilih tiga variabel 
eksogen, yaitu: kepemimpinan (X1), budaya organisasi 
(X2), dan kecerdasan emosional (X3) yang memengaruhi 
variabel endogen, yaitu kepuasan kerja (X4) dan kinerja 
(Y).  

Desain penelitian ini adalah desain path analisis 
(analisis jalur). Model struktural konstelasi berdasarkan 
analisis jalur, maka model hipotetik penelitian dapat 
dilihat pada gambar 8.1. 
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Gambar 8.1. Model Konstelasi Jalur antar Variabel  

 
Berdasarkan model di atas, maka selanjutnya 

dilakukan perumusan persamaan matematis sebagai 
persamaan struktural. Ada dua persamaan struktural 
dalam model ini, selengkapnya dapat dilihat di bawah ini. 

Y  = βy x1X1 + βyx3X3 + βyx4X4 + ε  

X4 = βx4 x1X1 + βx4x2X2 + βx4 x3X3 + ε  

Keterangan :  
X1  = Kepemimpinan 
X2  = Budaya organisasi  
X3  = Kecerdasan emosional 
X4  = Kepuasan kerja 
Y = Kinerja 
β = Koefisien jalur (phat coefficient) 
βyx1  = Jalur pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 
βyx3  = Jalur pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja 
βyx4  = Jalur pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 
βx4x1 = Jalur pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 
βx4x2 = Jalur pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 
βx4x3 = Jalur pengaruh kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja 
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Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMA di 

Kota Palopo. Sedangkan populasi target (target 
population) adalah guru SMA Negeri di Kota Palopo yang 
berjumlah 351 orang, dan inilah yang dijadikan kerangka 
sampel (sampling frame). 

Mengingat jumlah populasi penelitian yang cukup 
besar maka penelitian ini menggunakan sampel 
penelitian yang ditetapkan secara proportional random 
sampling.  Adapun tahapan-tahapan pemilihan sampel 
penelitian adalah: 1) Membuat kerangka pensampelan 
yang berisikan jumlah guru dari 6 (enam) SMA Negeri di 
Kota Palopo yang diberi nomor urut 1 sampai dengan 
nomor urut 6.  

Penjelasan lebih lengkap mengenai data Guru 
SMA Negeri di Kota Palopo dapat ditunjukkan pada tabel 
8.1. 

Tabel 8.1. Data Guru SMA Negeri di Kota Palopo  

No. Nama Sekolah Jumlah Guru 

1. SMA Negeri 1 Palopo 80 

2. SMA Negeri 2 Palopo 67 

3. SMA Negeri 3 Palopo 70 

4. SMA Negeri 4 Palopo 62 

5. SMA Negeri 5 Palopo 39 

6. SMA Negeri 6 Palopo 33 

Jumlah 351 
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Sumber: Dikmenum Kemendikbud Kota Palopo Tahun 
2010/2011 

Sampel masing-masing sekolah ditetapkan atau 
diambil secara proporsional random dari jumlah guru 
yang ada pada sekolah tersebut. Untuk memperoleh 
jumlah sampel yang refresentatif, peneliti menggunakan 
rumus Taro Yamane sebagai berikut: 

n = 
)1( 2 +Nd

N
 

Keterangan: 
n = jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
d = presisi yang ditetapkan, dalam hal ini 10% 
Dengan menggunakan rumus tersebut dapat 

dihitung jumlah sampel penelitian, dengan cara sebagai 
berikut: 

n = 
1)10,010,0(351

351
+x

 

n  = 77,82  
n  = 78 (dibulatkan)  
Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh 

jumlah sampel penelitian sebesar 78 orang (22,22% dari 
populasi).  

Jadi, sampel dalam penelitian ini sebanyak 78 
responden. Adapun penjelasan yang lebih rinci secara 
proporsional responden tiap sekolah  dapat dilihat pada 
tabel 8.2., sebagai berikut: 
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Tabel 8.2. Jumlah Sampel Tiap Sekolah 

No. Nama Sekolah Jumlah 
Guru 

∑ sampel  

1. SMA Negeri 1 
Palopo 

80 18 

2. SMA Negeri 2 
Palopo 

67 15 

3. SMA Negeri 3 
Palopo 

70 15 

4. SMA Negeri 4 
Palopo 

62 14 

5. SMA Negeri 5 
Palopo 

39 9 

6. SMA Negeri 6 
Palopo 

33 7 

Jumlah 351 78 

Sumber: Dikmenum Kemendikbud Kota Palopo 
Tahun 2010/2011 

Dalam melaksanakan uji coba instrumen 
penelitian, peneliti menggunakan sampel uji coba 30 
orang yang diambil dari populasi.   
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Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 
 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi 
data primer dan data skunder. Data primer dalam 
penelitian ini adalah skor variabel yang dikumpulkan 
dengan menggunakan instrumen pengukuran. Dalam hal 
ini, meliputi lima jenis instrumen yang digunakan yaitu (1) 
kuesioner untuk mengukur kepemimpinan (X1), (2) 
kuesioner untuk mengukur budaya organisasi (X2), (3) tes 
untuk mengukur kecerdasan emosional (X3), (4) 
kuesioner untuk mengukur kepuasan kerja (X4), dan (5) 
kuesioner untuk mengukur kinerja (Y). Instrumen tersebut 
dikembangkan sendiri oleh peneliti melalui tahap 
penyusunan dan uji coba untuk menguji validitas serta 
menghitung koefisien reliabilitasnya. Prosedur 
pelaksanaan uji coba instrumen yaitu (1) menentukan 
responden uji coba, (2) pelaksanaan uji coba, dan (3) 
analisis instrumen. Proses pengembangan instrumen 
dimulai dengan menentukan responden kemudian 
dilanjutkan dengan penyusunan instrumen yang 
mengacu pada indikator-indikator pada setiap variabel, 
kemudian tahap berikutnya konsep instrumen dicocokkan 
dengan definisi konseptual dan kisi-kisi instrumen dengan 
teori yang dipergunakan untuk membahas variabel 
tersebut. Instrumen diuji cobakan pada guru SMA di Kota 
Palopo dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. 

Setelah penjaringan data dilapangan, maka skor 
butir (1 - 5) instrumen kinerja (Y), kepemimpinan (X1), 
budaya organisasi (X2), dan kepuasan kerja (X4) dapat 
divalidasi dengan menggunakan perhitungan koefisien 
korelasi product moment  (r) seperti dibawah ini: 

r = 
( ) ( )( )

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYN  
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Keterangan: 
N =  Jumlah Responden 
SX =  Jumlah Sekor setiap Item  
SY =  Jumlah Skor Total 

Selanjutnya dihitung koefisien reliabilitas kinerja 
(Y), kepemimpinan (X1), budaya organisasi (X2), dan 
kepuasan kerja (X4) dapat dihitumg dengan 
menggunakan formula Alpha Cronbach sebagai berikut: 

  a atau rxx = 2

2

1
1 St

S
K
K x  

Keterangan: 
K = Jumlah butir pernyataan 
Sx

2 = Varians instrumen 
2St  = Varians Total 

Sedangkan skor butir (0 atau 1) instrumen 
kecerdasan emosional (X3) dapat divalidasi dengan 
menggunakan perhitungan koefisien korelasi biserial (rbis) 
seperti dibawah ini: 

 rbis (i) = 
qi
pi

St
XtXi

 

Keterangan: 
Rbis (i) =  Koefisien korelasi biserial antara skor butir soal 
nomor I dengan  

    skor total. 
Xi =  Rata-rata skor total responden yang menjawab 
benar butir soal  
               nomor i. 
Xt =  Rata-rata skor total semua responden. 
St =  Standar deviasi skor total semua responden. 
pi =  Proporsi jawaban benar untuk butir soal nomor i. 
qi =  Proporsi jawaban salah untuk butir soal nomor i. 

Selanjutnya, dihitung koefisien reliabilitas 
kecerdasan emosional (X3) dapat dihitung dengan 
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menggunakan formula/rumus Kuder-Richardson, yang 
dikenal dengan nama KR – 20. 

rii = 
21

1 t

ii

S
qp

k
k  

Keterangan: 
r = Koefisien reliabilitas tes 
k = Cacah butir 
piqi = Varian skor butir 
pi = Proporsi jawaban yang benar untuk butir nomor i 
pi = Proporsi jawaban yang salah untuk butir nomor i 
St

2 = Varian skor total 
Pengambilan keputusan suatu butir valid atau 

tidak ditentukan oleh perbandingan antara skor  rhitung 
dengan skor rtabel, di mana  skor rtabel diperoleh dari daftar 
r kritis dengan taraf signifikan α = 0,01 pada degree of 
freedom (df) = n-2. Berdasarkan skor rtabel untuk taraf 
signifikan α = 0,01 dan db = 38 diperoleh rtabel = 0,46.  
Dengan demikian, pengambilan keputusan dirumuskan 
sebagai berikut: 

a. Jika rhitung > rtabel, maka butir tersebut valid. 
b. Jika rhitung < rtabel, maka butir tersebut tidak 

valid. 
Untuk lebih jelasnya hasil uji coba instrumen, 

maka masing-masing dapat dijelaskan seperti berikut ini. 
Kinerja adalah unjuk kerja yang tercernin sebagai 

wujud dari semua bentuk perilaku kerja seseorang dalam 
melaksanakan tugas pokok pekerjaannya. Faktor-faktor 
(dimensi-dimensi) yang penting dipertimbangkan untuk 
menganalisis sistem kinerja meliputi: (1) merencanakan 
kinerja, (2) tentukan tanggung jawab dan ekspektasi 
pekerjaan dan tetapkan sasaran atau tujuan untuk satu 
periode kinerja; (3) membimbing/mengelola, (4) tawarkan 
umpan balik dan dukungan, dan perkuat pengembangan 
sepanjang periode kinerja; dan (5) penilaian kinerja, 
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evaluasi kinerja secara formal pada akhir periode kinerja. 
Aspek-aspek tersebut dicirikan pada menjaga 
performance; dukungan keterampilan; berdedikasi dan 
bertanggung jawab; mengerjakan tugas pokok; dan 
interaksi sosial. 

Kinerja adalah unjuk kerja yang tercernin sebagai 
wujud dari semua bentuk perilaku kerja seseorang guru 
dalam melaksanakan tugas pokok pekerjaannya, yang 
diukur dengan instrumen kuesioner dan diisi oleh guru 
sendiri, dengan indikator (1) menjaga performance; (2) 
dukungan keterampilan; (3) berdedikasi dan bertanggung 
jawab; (4) mengerjakan tugas pokok; dan (5) interaksi 
sosial. 

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka 
dikembangkan instrumen yang terdiri dari 40 butir 
pernyataan yang diisi oleh guru sendiri. Skor pada setiap 
butir kuesioner terdiri dari lima opsi dengan 
pembobotan/penskoran 1 sampai 5, yang memiliki makna 
yaitu: 1 (tidak pernah),  2 (jarang), 3 (cukup sering), 4 
(sering), dan 5 (sangat sering) untuk butir positif dan 
sebaliknya untuk butir negatif. Kuesioner pengukuran 
kinerja yang dikembangkan atau disusun sesuai lima 
indikator dengan kisi-kisi, sebagaimana pada tabel 8.3. 

 
Tabel 8.3. Kisi-kisi Instrumen Variabel Kinerja 

 

Variabel Indikator 
No. Butir 

Pernyataan 
Jumlah 

Butir 
Pernyataan 

Valid Drop Valid Drop 

Kinerja  

1. Menjaga 
performance 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9 

8 8 1 

2. Dukungan 
keterampilan 

10, 
11, - 9 - 



93	|	M u h a m m a d 	 I l y a s 	
	

12, 
13, 
14, 
15, 
16, 
17, 
18 

3. Berdedikasi 
dan 
bertanggung 
jawab 

20, 
21, 
22, 
23, 
24, 
25, 
26, 
27 

19 8 1 

4. Mengerjakan 
tugas pokok 

28, 
29, 
30, 
32, 
33, 
34 

31 6 1 

5. Interaksi 
sosial 

35, 
36, 
37, 
38, 
39, 
41, 
42, 
43, 
44 

40 9 1 

Jumlah Pernyataan 40 4 
 

Validitas dan realibilitas instrumen kinerja diuji 
secara empiris melalui uji coba terhadap 30 responden. 
Validitas diuji dengan cara menghitung koefisien korelasi 
product moment  (rhitung) skor butir dengan skor total 
kemudian membandingkannya dengan rtabel. Perhitungan 
koefisien reliabilitas instrumen kinerja menggunakan 
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formula Alpha Cronbach. Uji Validitas dan perhitungan 
reliabilitas dilakukan dengan bantuan Microsoft excel dan 
Program Statistical Package for the Social Science 
(SPPS) versi 17. 

Hasil analisis validitas butir kuisioner yang semula 
berjumlah 44 butir, ditemukan 4 (empat) butir tidak 
memenuhi kriteria validitas. Keempat butir tersebut 
adalah butir nomor: 8, 19, 31 dan 40 sesuai kisi-kisi 
instrumen. Sedangkan 40 butir lainnya valid. Keempat 
butir yang tidak valid tersebut didrop. Perhitungan 
reliabilitas butir-butir valid menunjukkan r = 0.929. Skor r 
tersebut berada pada tingkat reliabilitas sangat tinggi, dan 
korelasinya bisa dipercaya. Dengan demikian, instrumen 
kinerja yang dijadikan alat ukur dalam penelitian ini 
memenuhi tingkat kehandalan yang sangat tinggi.  

Kepemimpinan adalah tindakan seseorang 
pemimpin/atasan untuk mengarahkan, memengaruhi, 
dan mendorong dirinya  dan  orang  lain dalam suatu 
kegiatan secara antusias dan sukarela bekerja sepenuh 
kemampuan dan bertanggungjawab dalam mencapai 
sasaran, tujuan, dan target yang telah ditetapkan 
bersama anggota organisasi. Perilaku atau tindakan 
seorang pemimpin yang ditunjukkan atau yang 
direalisasikan melalui dimensi-dimensi: membuat 
perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisir 
pelaksanaan program, mengawasi secara rutin, 
hubungan perilaku pimpinan dan bawahan, baik bersifat 
inisiasi maupun konsiderasi, memiliki kedudukan tugas 
dan fungsi dalam melaksanakan tugas, dan 
mengembangkan visi dan misi organisasi untuk masa 
depan. 

Kepemimpinan adalah persepsi guru terhadap 
tindakan seseorang pemimpin/atasan untuk 
mengarahkan, memengaruhi, dan mendorong dirinya  
dan  orang  lain dalam suatu kegiatan secara antusias 
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dan sukarela bekerja sepenuh kemampuan dan 
bertanggungjawab dalam mencapai sasaran, tujuan, dan 
target yang telah ditetapkan bersama anggota organisasi, 
yang diukur dengan instrumen kuesioner sesuai indikator, 
yaitu: (1) memfasilitasi individu dan kelompok; (2) 
mendesentralisasikan kekuasaan/tanggung jawab; (3) 
menciptakan persaingan yang sehat; (4) menginisiasi 
kegiatan positif; (5) mengadakan interaksi dan menerima 
pendapat, dan (6)  mengawasi bawahan. 

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka 
dikembangkan instrumen yang terdiri dari 33 butir 
pernyataan. Skor pada setiap butir kuesioner terdiri dari 
lima opsi dengan pembobotan/penskoran 1 sampai 5 
yang memiliki makna, yaitu: 1 (tidak pernah), 2 (jarang), 
3 (cukup sering), 4 (sering), dan 5 (sangat sering) untuk 
butir positif dan sebaliknya untuk butir negative.. 
Kuesioner pengukuran kepemimpinan yang 
dikembangkan atau disusun sesuai enam indikator 
dengan kisi-kisi, sebagaimana pada tabel 8.4. 

 
Tabel 8.4. Kisi-kisi Instrumen Kepemimpinan  

Variabel	 Indikator	

No.	Butir	
Pernyataan	

Jumlah	Butir	
Pernyataan	

Valid	
Drop	

Valid	
Drop	

Kepemimpinan	

1. Memfasilitasi	individu	
dan	kelompok	

1,	2,	
3,4,		

5,	6		

-	 6	 -	

2. Mendesentralisasikan	
kekuasaan/tanggung	
jawab	

8,	9,	
10,	
11,	
13,	
14,	

7,	12	 6	 2	
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3. Menciptakan	
persaingan	yang	sehat	

15,	
16,	
17,	
19,	
20,	
21,	

18	 6	 1	

4. Menginisiasi	kegiatan	
positif	

22,	
23,	
24,				
25,	
27	

26	 5	 1	

5. Mengadakan	interaksi	
dan	menerima	
pendapat	

28,	
29,	
30	

31,	
32,	

-	 5	 -	

6. Mengawasi	bawahan	 33,	
34,	
35,				
36,	
37	

38	 5	 1	

Jumlah		 33	 5	

 
 Validitas dan realibilitas instrumen kepemimpinan 
diuji secara empiris melalui uji coba terhadap 30 
responden. Validitas diuji dengan cara menghitung 
koefisien korelasi product moment  corelation (rhitung) skor 
butir dengan skor total kemudian membandingkannya 
dengan rtabel. Perhitungan koefisien reliabilitas instrumen 
kepemimpinan menggunakan formula Alpha Cronbach.  

Uji Validitas dan perhitungan reliabilitas dilakukan 
dengan bantuan Microsoft excel dan Program Statistical 
Package for the Social Science (SPPS) versi 17. 

Hasil analisis validitas butir instrumen yang 
semula berjumlah 38 butir, ditemukan lima butir yang 
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tidak valid. Kelima butir tersebut adalah butir nomor: 7, 
12, 18, 26, dan 38 sesuai kisi-kisi instrumen. Sedangkan 
33 butir lainnya dinyatakan valid. Kelima butir instrumen 
yang tidak valid tersebut didrop. Kemudian disusun 
kuisioner sebanyak 33 butir.  

Perhitungan reliabilitas dengan formula Alpha 
melibatkan butir-butir valid menunjukkan r = 0.884.  

Skor r tersebut di atas, berada pada kategori 
sangat tinggi, dan validitasnya bisa dipercaya. Dengan 
demikian, instrumen kepemimpinan yang dijadikan alat 
ukur dalam penelitian ini memenuhi syarat kehandalan 
yang dipersyaratkan. 

Budaya organisasi adalah sikap bertindak dan 
berperilaku sebagai perekat sosial anggota organisasi 
yang berkaitan dengan keyakinan, tradisi dan cara 
berpikir yang mengikat anggota organisasi secara 
bersama-sama dalam pencapaian tujuan organisasi yang 
menggambarkan (1) keharmonisan dalam aktivitas kerja, 
(2) kerjasama yang bersinergi (3) penghargaan atas hasil 
unjuk kerja, dan (4) sosialisasi aturan dan kebijakan 
organisasi. Keharmonisan dalam aktivitas kerja yang 
ditunjukkan dengan adanya keterbukaan komunikasi dan 
interaksi terbangun secara intensif. Kerjasama yang 
bersinergi yang nampak pada adanya dorongan 
bertindak responsif mengatasi masalah organisasi. 
Penghargaan atas hasil unjuk kerja yang ditunjukkan 
dengan adanya penghargaan terhadap keagresifan dan 
inovasi dalam organisasi. Sosialisasi aturan dan 
kebijakan organisasi yang dicirikan dengan berpartisipasi 
dalam pengambilan keputusan bersama anggota 
organisasi secara bersama-sama dalam pencapaian 
tujuan organisasi. 

Secara operasional budaya organisasi adalah 
hasil penilaian terhadap sikap bertindak dan berperilaku 
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sebagai perekat sosial anggota organisasi yang berkaitan 
dengan keyakinan, tradisi dan cara berpikir yang 
mengikat anggota organisasi secara bersama-sama 
dalam pencapaian tujuan organisasi dengan indikator: (1) 
keterbukaan berkomunikasi, (2) Kemampuan mengatasi 
masalah organisasi, (3) penghargaan dalam organisasi, 
dan (4) partisipasi dalam pengambilan keputusan.  

Berdasarkan instrumen penelitian dalam bentuk 
lima skala budaya organisasi yang terdiri atas 
pernyataan-pernyataan dengan lima alternatif jawaban 
diperoleh skor responden yang mencerminkan indikator-
indikator tersebut. 

Berdasarkan definisi operasional di atas, 
dikembangkan instrumen yang terdiri dari 31 butir 
pernyataan. Skor pada setiap butir kuesioner terdiri dari 
lima opsi dengan pembobotan/penskoran 1 sampai 5, 
yang memiliki makna yaitu: 1 (sangat tidak setuju), 2 
(tidak setuju), 3 (ragu-ragu), 4 (setuju), dan 5 (sangat 
setuju) untuk butir positif dan sebaliknya untuk butir 
negatif. Kuesioner pengukuran budaya organisasi 
dikembangkan atau disusun sesuai empat indikator 
dengan kisi-kisi, sebagaimana pada tabel 8.5. 

 

Tabel 8.5. Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Budaya 
Organisasi 

Variabel Indikator 
No. Butir 

Pernyataan 
Jumlah Butir 
Pernyataan 

Valid Drop Valid Drop 

Budaya 
Organisasi 

1. Keterbukaan 
berkomunikasi 

7, 8, 
9, 22, 

23, 
24, 
35 

13 7 1 
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2. Kemampuan 
mengatasi masalah 
organisasi 

1, 4, 
6, 12, 

14, 
16, 
17, 
21 

19 8 1 

3. Penghargaan dalam 
organisasi 

2, 10, 
11, 
18, 
26, 
28,  
30, 
33, 
34, 

- 9 - 

4. Partisipasi dalam 
pengambilan 
keputusan 

3, 5, 
15, 
20, 
27, 
29, 
31,  

25, 
32 7 2 

Jumlah  31 4 
 

Validitas dan realibilitas instrumen budaya 
organisasi diuji secara empiris melalui uji coba terhadap 
30 responden. Validitas diuji dengan cara menghitung 
koefisien korelasi product moment  (rhitung) skor butir 
dengan skor total kemudian membandingkannya dengan 
rtabel. Perhitungan koefisien reliabilitas instrumen budaya 
organisasi menggunakan formula Alpha Cronbach. Uji 
Validitas dan perhitungan reliabilitas dilakukan dengan 
bantuan Microsoft excel dan Program Statistical Package 
for the Social Science (SPPS) versi 17. 

Hasil analisis validitas butir kuisioner yang semula 
berjumlah 35 butir ternyata ditemukan 4 (empat) butir 
tidak valid. Keempat butir tersebut adalah butir nomor: 13, 
19, 25 dan 32 sesuai kisi-kisi instrumen. Sedangkan 31 
butir lainnya valid. Keempat butir yang tidak valid tersebut 
didrop. Perhitungan reliabilitas terhadap butir-butir valid 
menunjukkan r = 0,902. Skor r tersebut berada pada 
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tingkat reliabilitas sangat tinggi dan korelasinya bisa 
dipercaya. Dengan demikian, instrumen budaya 
organisasi yang dijadikan alat ukur dalam penelitian ini 
memenuhi tingkat kehandalan yang dipersyaratkan. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan 
mengelola emosi diri dan memahami perasaan orang lain 
dari seseorang individu dalam melakukan aktivitas kerja 
secara terkontrol untuk meningkatkan cara kerja di 
tempat kerja (organisasi), dengan didasarkan pada 
dimensi (1) kemampuan dalam persepsi penilaian dan 
pengekspresian emosi; (2) kemampuan mengakses atau 
menggerakkan perasaan sesuai kebutuhan untuk dapat 
memfasilitasi pemahaman terhadap diri sendiri dan orang 
lain; (3) kemampuan memahami berbagai emosi dan 
pengetahuan yang terkait; (4) kemampuan mengatur 
berbagai emosi untuk pengembangan emosi dari 
intelektual yang lebih baik; 5) Kemampuan dalam 
penilaian dan pengekspresian emosi, kemampuan 
mengakses atau menggerakkan perasaan sesuai 
kebutuhan untuk dapat memfasilitasi pemahaman 
terhadap diri sendiri dan orang lain yang dicirikan 
mengenali emosi diri, mengenali emosi orang lain; dan (6) 
Kemampuan memahami berbagai emosi dan 
pengetahuan yang terkait dan kemampuan mengatur 
berbagai emosi untuk pengembangan emosi dari 
intelektual yang lebih baik yang ditunjukkan mengelola 
emosi, dan membina hubungan. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan guru 
mengelola emosi diri dan memahami perasaan orang lain 
dari seseorang individu dalam melakukan aktivitas kerja 
secara terkontrol untuk meningkatkan cara kerja di 
tempat kerja (organisasi) dengan didasarkan pada 
indikator: (1) mengenali emosi diri, (2) mengelola emosi 
diri, (3) mengenali emosi orang lain, dan (4) membina 
hubungan.  
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Berdasarkan definisi operasional di atas, 
dikembangkan instrumen yang terdiri dari 30 butir-butir 
pernyataan dalam bentuk tes pengukuran kecerdasan 
emosional. Skor pada setiap butir tes terdiri dari dua opsi 
pembobotan/penskoran 0 atau 1, angka penskoran 
memiliki makna 0 (salah) atau 1 (benar). Instrumen 
dikembangkan atau disusun sesuai empat indikator 
dengan kisi-kisi, sebagaimana pada tabel 8.6. 

 

Tabel 8.6. Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Kecerdasan 
Emosional 

Variabel Indikator 
No. Butir 

Pernyataan 
Jumlah Butir 
Pernyataan 

Valid Drop Valid Drop 

Kecerdas
an 
Emosional 

1. Mengenali 
emosi diri 

1, 2. 3, 
4, 6, 7, 

8 
5 7 1 

2. Mengelola 
emosi diri 

9, 10, 
11, 12, 

13, 

14, 15, 
16 

17 8 1 

3. Mengenali 
emosi orang lain 

18, 19, 
20, 21, 

22, 23, 
24, 

- 7 - 

4. Membina 
hubungan 

25, 26, 
27, 28,  

30, 31, 
32, 33 

29 8 1 

Jumlah  30 3 
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Validitas dan realibilitas instrumen tes 
kecerdasan emosional diuji secara empiris melalui uji 
coba terhadap 30 responden. Validitas diuji dengan cara 
menghitung koefisien korelasi biserial (rbis) skor butir 
dengan skor total kemudian membandingkannya dengan 
rtabel.  

Perhitungan koefisien reliabilitas instrumen tes 
kecerdasan emosional menggunakan formula/rumus 
Kuder-Richardson, yang dikenal dengan nama KR – 20 
dan KR – 21. Uji Validitas dan perhitungan reliabilitas 
dilakukan dengan bantuan Microsoft excel dan Program 
Statistical Package for the Social Science (SPPS) versi 
17. 

Hasil uji coba yang kemudian dilanjutkan 
dengan menganalisis validitas butir terhadap tes yang 
semula berjumlah 33 butir, ditemukan 3 (tiga) butir tidak 
memenuhi kriteria validitas. Ketiga butir tersebut adalah 
butir: 5, 17, dan 29 sesuai kisi-kisi instrumen. Sedangkan 
30 butir lainnya valid, ketiga butir yang tidak valid tersebut 
didrop.  

Perhitungan reliabilitas pada butir-butir valid 
menunjukkan r = 0,891. Skor r tersebut berada pada 
tingkat reliabilitas sangat tinggi, dan korelasinya bisa 
dipercaya. Dengan demikian, instrumen tes kecerdasan 
emosional yang dijadikan alat ukur dalam penelitian ini 
memenuhi tingkat kehandalan yang sangat tinggi. 

Kepuasan kerja adalah keadaan perasaan yang 
menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi seseorang 
berkaitan dengan tingkat puas tidaknya dalam bekerja 
sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara 
efisien dan efektif yang direfleksikan melalui dimensi-
dimensi: tugas, promosi, gaji, penghargaan, rekan kerja, 
dan hubungan dengan atasan. Aspek-aspek kepuasan 
kerja tersebut dicirikan pada kondisi pekerjaan yang 
menjamin kelangsungan, keharmonisan dan tantangan 
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dalam aktivitas kerja, kerjasama yang bersinergi atas 
dukungan atasan dan rekan kerja, penghargaan atas 
hasil unjuk kerja, dan kepengawasan terbimbing dan 
melekat yang mendukung. 

Kepuasan kerja adalah keadaan perasaan yang 
menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi seseorang 
berkaitan dengan tingkat puas tidaknya dalam bekerja 
sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara 
efisien dan efektif, yang direfleksikan melalui indikator (1) 
menjamin kelangsungan pekerjaan, (2) harmonis dalam 
bekerja, (3) bekerjasama dengan atasan dan rekan kerja, 
dan (4) adanya penghargaan atas hasil kerja. 

Berdasarkan definisi operasional di atas, 
dikembangkan instrumen yang terdiri dari 37 butir 
pernyataan. Skor setiap butir pertanyaan terdiri dari 1 
sampai 5, yang memiliki makna yaitu: 1 (tidak 
memuaskan), 2 (kurang memuaskan), 3 (cukup 
memuaskan), 4 (memuaskan), dan 5 (sangat 
memuaskan) untuk butir positif dan sebaliknya untuk butir 
negatif. Kuesioner pengukuran kepuasan kerja yang  

dikembangkan atau disusun sesuai lima indikator 
dengan kisi-kisi, sebagaimana pada tabel 8.7. 

 
Tabel 8.7. Kisi-kisi Instrumen Variabel Kepuasan Kerja  

Variabel Indikator 

No. Butir 
Pernyataan 

Jumlah Butir 
Pernyataan 

Valid Drop Valid Drop 

Kepuasan 
Kerja 

1. Menjamin 
kelangsunga
n pekerjaan 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8, 
9, 10 

- 10 - 
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2. Harmonis 
dalam 

bekerja 

11, 
12, 
13, 
14, 
16, 
17, 
18, 
19, 
20 

15 9 1 

3. Bekerjasama 
dengan 

atasan dan 
rekan kerja 

21, 
22, 
23, 
25, 
26, 
27, 
28, 
29, 
30, 

24 9 1 

4. Adanya 
penghargaan 

atas hasil 
kerja 

31, 
32, 
34, 
35, 
36, 
37, 
38, 
39, 
40 

33 9 1 

Jumlah 37 3 

 
Validitas dan realibilitas instrumen kepuasan 

kerja diuji secara empiris melalui uji coba terhadap 30 
responden. Validitas diuji dengan cara menghitung 
koefisien korelasi product moment  corelation (rhitung) skor 
butir dengan skor total kemudian membandingkannya 
dengan rtabel. Perhitungan koefisien reliabilitas instrumen 
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kepuasan kerja menggunakan formula Alpha Cronbach. 
Uji Validitas dan perhitungan reliabilitas dilakukan dengan 
bantuan Microsoft excel dan Program Statistical Package 
for the Social Science (SPPS) versi 17. 

Hasil analisis validitas butir kuesioner yang 
semula berjumlah 40 butir, ditemukan 3 (tiga) butir tidak 
memenuhi kriteria validitas. Ketiga butir tersebut adalah 
butir nomor: 15, 24 dan 33 sesuai kisi-kisi instrumen. 
Sedangkan 37 butir lainnya valid, ketiga butir yang tidak 
valid tersebut didrop.  

Perhitungan reliabilitas kuisioner yang terdiri 
dari 37 butir valid menunjukkan r = 0,939. Skor r tersebut 
juga berada pada tingkat reliabilitas sangat tinggi, dan 
korelasinya bisa dipercaya. Dengan demikian, instrumen 
kepuasan kerja yang dijadikan alat ukur dalam penelitian 
ini memenuhi tingkat kehandalan yang sangat tinggi. 
 
Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data penelitin ini meliputi analisis 

statistika deskriptif dan analisis statistika inferensial. 
Analisis statistika deskriptif digunakan untuk 
mendeskripsikan masing-masing variabel yang meliputi 
penyajian data, ukuran tendensi sentral dan ukuran 
penyebaran. Penyajian data dengan menggunakan tabel 
distribusi frekuensi dan histogram. Ukuran tendensi 
sentral meliputi  mean, median, modus. Ukuran 
penyebaran data meliputi simpangan baku (standar 
deviasi) dan variansi.  

Analisis statistika inferensial digunakan untuk 
menguji hipotesis dengan menggunakan analisis jalur 
(path analysis) yang didahului dengan uji signifikansi dan 
linearitas regresi untuk setiap pasangan variabel eksogen 
dan endogen, uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas 
galat taksiran menggunakan teknik uji Liliefors dan uji 
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normalitas univariate dan multivariate sebagai informasi 
tambahan. Untuk melakukan pengukuran kausalitas yang 
sifatnya berjenjang, karena ada variabel perantara 
(intervening variable), maka teknik analisis yang tepat 
digunakan adalah teknik analisis jalur. Melalui teknik 
analisis jalur dapat pula diketahui besarnya pengaruh 
langsung (direct effects) variabel eksogen terhadap 
variabel endogen.  

Dalam menentukan koefisien jalur yang 
diperlukan persyaratan sebagai berikut: (1)  hubungan 
antara peubah-peubah dalam model adalah linear, aditif 
dan kausal; (2) masing-masing variabel residu tidak 
berkorelasi dengan variabel penyebab; (3) dalam sistem 
hanya terjadi arus kausal satu arah (rekursif);  dan (4)  
variabel yang diukur oleh skala interval. 

Dalam model analisis jalur (path analysis) dikenal  
dua variabel, yaitu variabel  aksogen dan variabel 
endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang 
variabilitasnya diasumsikan terjadi karena merupakan 
penyebab di luar model kausal, sedangkan variabel 
endogen adalah variabel yang variasinya terjelaskan oleh 
variabel eksogen maupun variabel endogen dalam suatu 
sistem. 

Hipotesis statistik penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

1 H0 : βY1 ≤ 0 

 H1 : βY1 > 0 

2 H0 : βY3 ≤ 0 

 H1 : βY3 > 0 

3 H0 : βY4 ≤ 0 

 H1 : βY4 > 0 

4 H0 : β41 ≤ 0 
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 H1 : β41 > 0 

5 H0 : β42 ≤ 0 

 H1 : β42 > 0 

6 H0 : β43 ≤ 0 

	 H1 : β43 > 0 
 
Keterangan: 

    βY1 : Koefisien jalur kepemimpinan (X1) terhadap kinerja 
(Y)  

βY3 : Koefisien jalur kecerdasan emosional (X3) terhadap 
kinerja (Y)  

βy4 : Koefisien jalur kepuasan kerja (X4) terhadap kinerja 
(Y)  

β41 : Koefisien jalur kepemimpinan (X1) terhadap 
kepuasan kerja (X4)  

β42 : Koefisien jalur budaya organisasi (X2) terhadap 
kepuasan kerja (X4)  

β43 : Koefisien jalur kecerdasan emosional (X3) terhadap 
kepuasan kerja (X4) 

 
 

 

 

 

 

 

 



108	|	
	

Faktor-faktor	yang	mempengaruhi	Kinerja	Pendidik	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



109	|	M u h a m m a d 	 I l y a s 	
	

 

 

 

eskripsi data hasil penelitian yang akan 
dikemukakan pada bagian paparan ini 
berdasarkan data masing-masing variabel 

penelitian meliputi data variabel kinerja (Y) yang termasuk 
variabel endogen (endogenous variable), data variabel 
kepuasan kerja (X4) yang termasuk variabel antara 
(Intermediate variable), data variabel kepemimpinan (X1), 
data variabel budaya organisasi (X2), dan data variabel 
kecerdasan emosional (X3) yang termasuk variabel 
eksogen (exogenous variable).  

Skor teoritik dan empiris instrumen dari masing-
masing variabel tersebut di atas, sebagai berikut: 

Tabel 9.1 Skor Teoretik dan Empiris Instrumen 

Instrumen Variabel  ∑ Butir Skor Teoretik Skor Empiris 
Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi 

Kinerja  Y 40 40 200 121 176 

Kepemimpinan X1 33 33 165 107 154 
Budaya 
Organisasi X2 31 31 155 92 134 
Kecerdasan 
Emosional X3 30 0 30 12 26 
Kepuasan 
Kerja X4 37 37 185 111 168 

 

D 

GAMBARAN ILMIAH FAKTOR-FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENDIDIK 
 

BAB  
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Setelah melalui proses tabulasi data di atas, 
kemudian diolah dan dilanjutkan dengan 
mendeskripsikannya. Adapun deskripsi data hasil 
penelitian (statistik deskriptif) yang dimaksudkan, 
selengkapnya dipaparkan pada bagian ini meliputi rata-
rata (Mean), median  (Me),  modus (Mo), interval kelas, 
skor minimal (minimum), dan skor maksimum 
(maximum), rentang skor (range), frekuensi, persentase, 
standar deviasi, varians data. Tabel distribusi frekuensi 
dan tabel histogram, hal ini dimaksudkan untuk 
mendeskripsikan masing-masing daripada variabel-
variabel penelitian. Secara lengkap deskripsi statistik 
masing-masing variabel seperti yang disajikan dan 
dijelaskan berikut ini. 

Kinerja  
Berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, 

maka skor instrumen variabel kinerja yang terdiri dari 40 
butir pernyataan dengan skala nilai 1 – 5, yang diberi skor 
1 pilihan Tidak Pernah, skor 2 pilihan Jarang, skor 3 
pilihan Cukup Sering, skor 4 pilihan Sering, dan skor 5 
pilihan Sangat Sering. Tabel 9.1 menunjukkan skor 
teoretik terendah 40 dan tertinggi 200 dan diperoleh skor 
empiris terendah 121 dan tertinggi 176. 

Data untuk kinerja diintervalkan kemudian 
dituangkan ke dalam tabel distribusi frekuensi dan 
diperoleh tujuh kelas interval dengan skor minimal 121 
dan skor maksimum 176, sehingga rentang skor adalah 
sebesar 55. Dengan menggunakan aturan sturgess, data 
tersebut dideskripsikan pada tabel 9.2. 
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Tabel 9.2 Distribusi Frekuensi Skor Kinerja  

No Kelas 
Interval 

Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

Frekuensi 
Komulatif 

1 121 - 128 6 7,69 7,69 

2 129 - 136 7 8,97 16,66 

3 137 - 144 13 16,67 33,33 

4 145 - 152 18 23,08 56,41 

5 153 - 160 18 23,08 79,49 

6 161 - 168 9 11,54 91,03 

7 169 - 176 7 8,97 100,00 

- - 78 100 - 

Hasil pengolahan data empiris diperoleh bahwa 
variabel kinerja mempunyai nilai rata-rata (Mean) sebesar 
149 dengan, median (Me) = 149 dan modus (Mo) = 149. 
Sebaran frekuensi variabel kinerja guru sebagaimana 
pada tabel 4.2 di atas, membentuk kurva simetrik. Hal ini, 
ditunjukkan oleh adanya harga median dan modus yang 
sama.  

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa 18 
(23,08%) responden berada pada kelompok rata-rata,  18 
(23,08%) responden berada di atas rata, 13 (16,67%) 
responden berada di bawah kelompok rata-rata. Sebaran 
skor kinerja selain ditampilkan dalam bentuk tabel juga 
ditampilkan pada histogram, seperti pada gambar 9.1 
berikut ini. 
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Gambar 9.1 Histogram Kinerja 

Kepemimpinan  
Berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, 

maka skor instrumen variabel kepemimpinan yang terdiri 
dari 33 butir pernyataan dengan skala nilai 1 – 5, yang 
diberi skor 1 pilihan Tidak Pernah, skor 2 pilihan Jarang, 
skor 3 pilihan Cukup Sering, skor 4 pilihan Sering, dan 
skor 5 pilihan Sangat Sering. Tabel 4.1menunjukkan skor 
teoretik terendah 33 dan tertinggi 165 dan diperoleh skor 
empiris terendah 107 dan tertinggi 154. 

Data untuk kinerja diintervalkan kemudian 
dituangkan ke dalam tabel distribusi frekuensi dan 
diperoleh 8 kelas dengan skor minimal 107 dan skor 
maksimum 154, sehingga rentang skor adalah sebesar 
47. Dengan menggunakan aturan sturgess, data tersebut 
dideskripsikan pada tabel 4.3. 
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Tabel 9.3 Distribusi Frekuensi Kepemimpinan  

No Kelas 
Interval 

Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

Frekuensi 
Komulatif 

1 107 - 112 4 5.13 5.13 
2 113 - 118 6 7.69 12.82 
3 119 - 124 9 11.54 24.36 
4 125 - 130 17 21.79 46.15 
5 131 - 136 18 23.08 69.23 
6 137 - 142 10 12.82 82.05 
7 143 - 148 9 11.54 93.59 
8 149 - 154 5 6.41 100 

- - 78 100 - 
 
 
Hasil pengolahan data pada lampiran 5.1 

menunjukan bahwa variabel kepemimpinan mempunyai 
karakteristik: rata-rata (Mean) sebesar 131,  median  (Me) 
= 131 dan modus (Mo) = 131. Sebaran frekuensi variabel 
kinerja guru sebagaimana pada tabel 4.5 di atas, 
membentuk kurva simetrik. Hal ini, ditunjukkan oleh 
adanya harga median dan modus yang sama. 

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa 
terdapat 18 (23,08%) dan 17 (21,79%) responden yang 
berada pada kelompok rata-rata, 10 (12,82%) berada di 
atas kelompok rata-rata dan 9 (11,54%) di bawah rata-
rata. Sebaran distribusi frekuensi skor kepemimpinan 
dalam bentuk visual ditampilkan dengan histogram, hal ini 
disajikan pada gambar 9.2. 
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Gambar 9.2. Histogram Variabel Kepemimpinan  

Budaya Organisasi 
Berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, 

maka skor instrumen variabel  budaya organisasi terdiri 
dari 31 butir pernyataan dengan skala nilai 1 – 5, yang 
diberi skor 1 pilihan Sangat Tidak Setuju, skor 2 pilihan 
Tidak Setuju, skor 3 pilihan Ragu-ragu, skor 4 pilihan 
Setuju, dan skor 5 pilihan Sangat Setuju. Tabel 
4.1menunjukkan skor teoritik terendah 31 dan tertinggi 
155 dan diperoleh skor emperis terendah 92 dan tertinggi 
134. 

Data untuk budaya organisasi diintervalkan 
kemudian dituangkan ke dalam tabel distribusi frekuensi 
dan diperoleh 8 kelas dengan skor minimal 92 dan skor 
maksimum 134, sehingga rentang skor adalah sebesar 
42. Dengan menggunakan aturan sturgess, data tersebut 
dideskripsikan pada tabel 9.4. 
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Tabel 9.4. Distribusi Frekuensi Skor Budaya Organisasi 
No Kelas 

Interval 
Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

Frekuensi 
Komulatif 

1 92 - 97 3 3,85 3,85 
2 98 - 103 8 10,26 14,11 
3 104 - 109 9 11,54 25,65 
4 110 - 115 22 28,21 53,86 
5 116 - 121 20 25,64 79,50 
6 122 - 127 11 14,10 93,60 
7 128 - 133 3 3,85 97,45 
8 134 - 139 2 2,55 100,00 
- - 78 100 - 

 
Hasil pengolahan statistik data lapangan 

menunjukan bahwa variabel budaya organisasi 
mempunyai skor rata-rata (Mean) sebesar 114 dengan 
median (Me)  = 114 dan modus (Mo) = 114. Berdasarkan 
daftar distribusi frekuensi diperoleh 8 kelas dengan skor 
minimal 92 dan skor maksimum 134 sehingga rentang 
skor adalah sebesar 42. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel 9.4. 

Sebaran frekuensi tabel 9.4 di atas, menunjukan 
penyebaran frekuensi budaya organisasi sebagaimana 
pada tabel di atas, menunjukan kurva simetris.  Hal ini, 
ditunjukkan oleh harga median dan modus yang sama. 
Tabel di atas, juga menunjukan bahwa terdapat 20 
(25,64%) dan 22 (28,21%) responden yang berada pada 
kelompok rata-rata, 9 (11,54%) lainya berada di bawah 
kelompok rata-rata dan 11 (14,10%) di atas rata-rata.  

Penyebaran distribusi skor variabel budaya 
organisasi ditampilkan pada gambar 9.3 berikut. 
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Gambar 9.3. Histogram Variabel Budaya 
Organisasi 

 
Kecerdasan Emosional 

Berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, 
maka skor instrumen variabel kecerdasan emosional 
terdiri dari 30 butir pernyataan dengan diberi skor 1 
pilihan jawaban benar dan skor 0 pilihan jawaban salah. 
Tabel 4.1 menunjukkan skor teoretik terendah 0 dan 
tertinggi 30 diperoleh skor empiris terendah 12 dan 
tertinggi 26. 

Data untuk kecerdasan emosional diintervalkan 
kemudian dituangkan ke dalam tabel distribusi frekuensi 
dan diperoleh 8 kelas dengan skor minimal 12 dan skor 
maksimum 26, sehingga rentang skor adalah sebesar 14. 
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Dengan menggunakan aturan sturgess, data tersebut 
dideskripsikan pada tabel 9.5. 

Tabel 9.5. Distribusi Frekuensi Skor Kecerdasan 
Emosional 

 
No Kelas 

Interval 
Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

Frekuensi 
Komulatif 

1 12 - 13 2 2,56 2,56 
2 14 - 15 5 6,41 8,97 
3 16 - 17 11 14,10 23,07 
4 18 - 19 17 21,79 44,86 
5 20 - 21 19 24,36 69,22 
6 22 - 23 16 20,52 89,74 
7 24 - 25 4 5,13 94,87 
8 26 - 27 4 5,13 100,00 
- - 78 100 - 

 
 
Data empiris menunjukan bahwa variabel 

kecerdasan emosional mempunyai nilai rata-rata hitung 
(Mean) 20 median (Me) 20 dan modus (Mo) 21. Setelah 
diintervalkan kemudian dituangkan ke dalam tabel 
distribusi frekuensi diperoleh 8 kelas dengan skor minimal 
kecerdasan emosional adalah 12 dan skor maksimum 26, 
rentang skor sebesar 14. lihat tabel 9.5. 

Sebaran frekuensi kecerdasan emosional seperti 
pada tabel 9.5 di atas menunjukkan bahwa data variabel 
membentuk kurva simetrik. Tabel distribusi frekwensi 
variabel kecerdasan emosional menunjukan bahwa 
terdapat 19 (24.36%) dan 17 (21,79%) responden berada 
pada kelompok rata-rata,  16 (20,51%) berada di atas 
rata, 11 (14,10%) berada di bawah kelompok rata-rata. 
Penyebaran skor ditampilkan pada gambar 9.4. 
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Gambar 9.4.  Histogram Variabel Kecerdasan 

Emosional 
 

Kepuasan Kerja 
Berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, 

maka skor instrumen variabel kepuasan kerja terdiri dari 
37 butir pernyataan dengan skala nilai 1 – 5. Tabel 4.1 
menunjukkan skor teoretik terendah 37 dan tertinggi 185 
diperoleh skor empiris terendah 111 dan tertinggi 168. 

Data untuk kepuasan kerja diintervalkan 
kemudian dituangkan ke dalam tabel distribusi frekuensi 
dan diperoleh 8 kelas dengan skor minimal 111 dan skor 
maksimum 168, sehingga rentang skor adalah sebesar 
57. Dengan menggunakan aturan sturgess, data 
dideskripsikan pada tabel 9.6. 
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Tabel 9.6 Distribusi Frekuensi Skor Kepuasan Kerja 

 
No Kelas 

Interval 
Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

Frekuensi 
Komulatif 

1 111 - 118 4 5,13 5,13 
2 119 - 125 6 7,69 12,82 
3 126 - 132 10 12,82 25,64 
4 133 - 139 15 19,23 44,87 
5 140 - 146 16 20,51 65,38 
6 147 - 153 12 15,39 80,77 
7 154 - 160 10 12,82 93,59 
8 161 - 167 4 5,13 98,72 
9 168 - 174 1 1,28 100,00 
- - 78 100 - 

 
Hasil pengolahan data empiris diperoleh bahwa 

variabel kepuasan kerja mempunyai nilai rata-rata (Mean) 
sebesar 141 dengan, median (Me) = 142 dan modus (Mo) 
= 142.  Data yang diintervalkan kemudian dituangkan ke 
dalam tabel distribusi frekuensi dan diperoleh 9 kelas 
dengan skor minimal 111 dan skor maksimum 168, 
sehingga rentang skor adalah sebesar 57, dan diperoleh 
hasil sebagaimana pada tabel 9.6. 

Sebaran frekuensi variabel kepuasan kerja 
sebagaimana pada tabel 9.6 di atas, membentuk kurva 
simetrik. Hal ini, ditunjukkan oleh adanya harga median 
dan modus yang  sama. Berdasarkan tabel di atas, 
nampak bahwa 14 (20,51%) responden  berada pada 
kelompok rata-rata,  12 (15,38%) responden berada di 
atas rata, 15 (19,23%) responden berada di bawah 
kelompok rata-rata. Sebaran skor kepuasan kerja selain 
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ditampilkan dalam bentuk tabel juga  ditampilkan pada 
histogram gambar 9.5 berikut. 

 
Gambar 9.5 Histogram Kepuasan Kerja 

Rangkuman dari hasil perhitungan statistik 
deskriptif sebagai berikut: 

Tabel 9.7 Rangkuman Statistik Deskriptif 

 X1 X2 X3 X4 Y 

N 78 78 78 78 78 

Mean 131 114 20 141 149 

Median 131 114 20 142 149 

Modus 131 114 21 142 149 

Standar 
Deviasi 

10.86 9.08 3,14 13,03 13,59 
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Varians 118.00 82.52 9.83 169.78 187,81 

Maximum 154 134 26 168 176 

Minimum 107 92 12 111 121 

Range 47 42 14 57 55 

 
Pengujian Persyaratan Analisis 

Sebelum melakukan analisis jalur untuk menguji 
hipotesis, telebih dahulu dilakukan beberapa uji statistik 
sebagai persyaratan analisis. Adapun uji statistik yang 
dilakukan adalah: (1) Uji linearitas persamaan regresi, (2) 
Uji normalitas galat taksiran. Disamping itu, dilakukan 
juga uji normalitas univariate dan multivariate sebagai 
konfirmasi, mengingat dalam proses pengujian analisis 
jalur ini menggunakan software lisrel 8.80 full version dan 
dikonfirmasi pula melalui program SPSS. 

Pengujian normalitas galat taksiran digunakan uji 
Lilliefors. Hipotesis yang diuji  adalah:  

 H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi 
normal 
 H1 : Data berasal  dari salah satu populasi tidak 
berdistribusi normal 

Uji normalitas galat taksiran meliputi Y atas X1, Y 
atas X3, Y atas X4, X4 atas X1, X4 atas X2, X4 atas X3. 
Pengujian normalitas menggunakan uji Lilliefors dengan 
fasilitas Microsoft excel. 

Kriteria pengujian:  
Lhit < Ltab, Terima H0  (n = 78, α = 0,05;  Ltab = 0.114).  

Berdasarkan perhitungan normalitas data 
sebagaimana tertera pada lampiran lampiran 4, diperoleh 
hasil pengujian sebagai berikut: 

a. Regresi Ŷ  = 95.64+0.41X₁	,	L hit (0.064) < Lt 
(0.100) Maka Ho diterima, data berdistribusi 
normal 
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b. Regresi Ŷ  = 122.66+1.34X₃,	L hit (0.061) < Lt 
(0.100) Maka Ho diterima,data berdistribusi 
normal 

c. Regresi Ŷ  = 74.39 + 0.53X₄,	L hit (0.093) < Lt 
(0.100) Maka Ho diterima data berdistribusi 
normal 

d. Regresi XS₄  =86.78+0.41X₁,	L hit (0.063) < Lt 
(0.100) Maka Ho diterima data berdistribusi 
normal 

e. Regresi XS₄  = 67.61 + 0.64X₂,	L hit (0.092) < Lt 
(0.100) Maka Ho diterima, data berdistribusi 
normal 

f. Regresi XS₄  = 116.59 + 1.21X₃,	L hit (0.056) < 
Lt (0.100) Maka Ho diterima,data berdistribusi 
normal 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa galat 
taksiran untuk persamaan regresi Y atas X1, Y atas X3, Y 
atas X4, X4 atas X1, X4 atas X2, X4 atas X3 yakni Ŷ = a + 
bXi = 1, 2, 3, 4, berdistribusi normal. Secara lengkap, 
perbandingan Lhit atau Lo disajikan dengan Ltab  disajikan 
pada lampiran 9.8, berikut hasil rangkumanya. 

 

Tabel 9.8 Rangkuman Hasil Uji Normalitas 
Galat Taksiran 

Regresi Lhit. Ltab.0,05 Kesimpulan Keterangan 
Y atas X1 0.064	 0.100 H0 diterima Normal 
Y atas X3 0.061 0.100	 H0 diterima Normal 
Y atas X4 0.093	 0.100	 H0 diterima Normal 
X4 atas 

X1 
0.063	 0.100	 H0 diterima Normal 

X4 atas 
X2	

0.092	 0.100	 H0 diterima Normal 

X4 atas 
X3	

0.056 0.100 H0 diterima Normal	
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Keteterangan: 

Lhitung            = Harga mutlak selisih antara peluang 
skor baku dengan proporsi skor 
baku yang lebih kecil atau sama 
dengan skor baku yang sedang 
dihitung. 

Ltab.0,05 = Nilai kritis Lilliefors dengan α = 
0.05 

 
Mengingat proses perhitungan pengujian koefisien 

jalur menggunakan software Lisrel 8.80 Full Version yang 
mensyaratkan tes normalitas univariate dan multivariate, 
maka sebagai informasi tambahan melengkapi hasil 
pengujian normalitas galat taksiran di atas dapat 
dijelaskan hasil uji dimaksud sebagaimana disampaikan 
pada lampiran 6..halaman 319.  Berdasarkan hasil 
pengujian normalitas univariate X1, X2, X3, X4, Y 
menunjukan bahwa data berdisitribusi normal univariate 
yang ditunjukan dengan probabilitas chi square pada 
skewness and kurtosis (P > 0.05). Demikian halnya hasil 
pengujian multivariate normality sebagaimana pada 
lampiran 6..pada halaman 320  menunjukan bahwa 
probabilitas chi square pada skewness and kurtosis 
sebesar P = 0.100 > P = 0.05, dengan demikian data 
berdistribusi secara multivariate. Berdasarkan hasil 
pengujian tersebut maka persyaratan pengujian 
persamaan struktural telah memenuhi asumsi normalitas 
multivariate. 

a. Regresi Y atas X1 
1. Persamaan regresi kinerja dan 

kepemimpinan (Ŷ = a + bX₁) adalah:  Ŷ  = 
95.64+0.41X₁. Dari hasil perhitungan 
diperoleh Fhit = 9,13 dan taraf nyata  a= 0,05 
diperoleh Ftab = 3.96 sehingga Fhit = 9,13   > 
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Ftab = 3.96; maka  persamaan regresi tersebut 
sangat signifikan. 

2. Uji linearitas kinerja dan kepemimpinan dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini, diperoleh Fhit = 
0.78 sedangkan taraf nyata  a = 0,05 (33 ; 43) 
diperoleh Ftab= 1.65; Maka Fhit < Ftab, regresi 
linear. 

Tabel 9.9 Analisis Varians Uji Kelinearan Regresi (YX1) 
 
Sumb. 

Var. dk JK RJK Fhit Ftab 
0.05 0.01 

Total 78 1753359 1753359 - - 
Koefisien 
(a) 1 1739136.01 1739136.01 -  

Reg (b|a) 1 1526.04 1526.04 9.13** 3.96 6.96 
Sisa 76 12696.949 167.07 
Tuna 
Cocok 33 4624.59 140.14 0.78ns 1.65 2.04 
Galat 43 8072.36 179.39 

Keteterangan: 
dk = derajat kebebasan 
JK = Jumlah Kuadrat 
RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 
 **  = Regresi sangat signifikan pada α=0.05 
dan 0.01  
ns  = tidak signifikan α=0.05 dan 0.01 
 

b. Regresi Y atas X3 
1. Persamaan regresi kinerja dan kecerdasan 

emosional (Ŷ = a + bX3) adalah: Ŷ  = 122.66 + 
1.34X₃. Dari hasil perhitungan diperoleh Fhit = 
8,08 dan taraf nyata  α = 0,05 diperoleh Ftab = 
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3.96 sehingga Fhit = 8,08 > Ftab = 3.96; maka  
persamaan regresi tersebut sangat signifikan. 

2. Uji linearitas kinerja dan kecerdasan 
emosional dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini, diperoleh Fhit = 1.13. Sedangkan taraf 
nyata  a = 0,05 (24 ; 52) diperoleh Ftab= 1.72; 
Maka Fhit < Ftab, regresi linear. 

 
Tabel 9.10. Analisis Varians Uji Kelinearan 

Regresi (YX3) 
 

Sumb. Var. dk JK RJK Fhit 
Ftab 

0.05 0.01 

Total 78 1753359 1753359 - -  

Koefisien (a) 1 1739136.01 1739136.01 -  

Reg (b|a) 1 1367.05 1367.05 8.08** 3.96 6.96 
Sisa 76 12855.938 169.16 

Tuna Cocok 14 2549.02 182.07 1.13ns 1.72 2.15 
Galat 64 10306.92 161.05 

Keteterangan: 
dk  = derajat kebebasan 
JK  = Jumlah Kuadrat 
RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 
 **   = Regresi sangat signifikan pada α=0.05 
dan 0.01  
ns   = tidak signifikan α=0.05 dan 0.01 

 
c. Regresi Y atas X4 

1. Persamaan  regresi  kinerja  dan kepuasan  
kerja (Ŷ = a + bX4)  adalah: Ŷ  = 74.39 + 
0.53X₄. Dari hasil perhitungan diperoleh Fhit = 
26.88 dan taraf nyata  α = 0,05 diperoleh Ftab 
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= 3.96 sehingga Fhit = 26.88 > Ftab = 3.96; 
maka  persamaan regresi tersebut sangat 
signifikan. 

2. Uji linearitas kinerja dan kepuasan kerja dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini, diperoleh Fhit = 
0,15 sedangkan taraf nyata  a = 0,05 (36 ; 40) 
diperoleh Ftab= 1,68; Maka Fhit < Ftab, regresi 
linear. 

 
 
 

Tabel 9.11. Analisis Varians Uji 
Kelinearan Regresi (YX4) 

Sumb. Var. dk JK RJK Fhit 
Ftab 

0.05 0.01 

Total 78 1753359 1753359 - -  

Koefisien (a) 1 1739136.01 1739136.01 -  

Reg (b|a) 1 3716.59 3716.59 26.88** 3.96 6.96 
Sisa 76 10506.397 138.24 

Tuna Cocok 36 1200.05 33.33 0.15ns 1.68 2.08 
Galat 40 9306.35 221.58 

Keteterangan: 
dk  = derajat kebebasan 
JK  = Jumlah Kuadrat 
RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 
 **   = Regresi sangat signifikan pada α=0.05 
dan 0.01  
ns   = tidak signifikan α=0.05 dan 0.01 

     
3. Regresi (X4) atas (X1) 

1. Persamaan regresi kepuasan kerja dan 
kepemimpinan (XS4 = a + bX1) adalah:  XS₄  
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=86.78+0.41X₁. Dari hasil perhitungan diperoleh 
Fhit = 10.08 dan taraf nyata  a= 0,05 diperoleh 
Ftab = 3.96 sehingga Fhit = 10.08 > Ftab = 3.96; 
maka persamaan regresi tersebut sangat 
signifikan. 

2. Uji linearitas kepuasan kerja dan kepemimpinan 
dapat dilihat pada tabel di bawah, diperoleh Fhit 
= 0.51 sedangkan taraf nyata  a = 0,05 (33 ; 43) 
diperoleh Ftab= 1.65; Maka Fhit < Ftab, regresi 
linear.  

Tabel 9.12. Analisis Varians Uji Kelinearan Regresi (X4 
X1) 

Sumb. Var. dk JK RJK Fhit 
Ftab 

0.05 0.01 

Total 78 1553656 1553656 - -  

Koefisien (a) 1 1540582.62 1540582.62 -  

Reg (b|a) 1 1530.50 1530.50 10.08** 3.96 6.96 
Sisa 76 11542.888 151.88 

Tuna Cocok 33 3139.63 95.14 0.51ns 1.65 2.04 
Galat 43 8403.26 186.74 

    Keteterangan: 
dk  = derajat kebebasan 
JK  = Jumlah Kuadrat 
RJK  = Rata-rata Jumlah Kuadrat 
 **   = Regresi sangat signifikan pada 
α=0.05 dan 0.01  
ns   = tidak signifikan α=0.05 dan 0.01 

  	
4. Regresi (X4) atas (X2) 

1. Persamaan regresi kepuasan kerja dan budaya 
organisasi (XS4 = a + bX2) adalah:  XS₄  = 67.61 + 
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0.64X₂. Dari hasil perhitungan diperoleh Fhit = 
18.86 dan taraf nyata  a= 0,05 diperoleh Ftab = 
3.96 sehingga Fhit = 18.86 > Ftab = 3.96, maka 
persamaan regresi sangat signifikan. 

2. Uji linearitas kepuasan kerja dan budaya 
organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini, 
diperoleh Fhit = 0,99 sedangkan taraf nyata  a = 
0,05 (26 ; 50) diperoleh Ftab= 1,67, maka Fhit < 
Ftab, model linear diterima.  

Tabel 9.13 Analisis Varians Uji Kelinearan Regresi (X4 X2) 

Sumb. Var. dk JK RJK Fhit Ftab 

0.05 0.01 

Total 78 1553656 1553656 - -  
Koefisien 
(a) 1 1540582.62 1540582.62 -  

Reg (b|a) 1 2599.25 2599.25 18.86** 3.96 6.96 
Sisa 76 10474.139 137.82 

Tuna Cocok 26 3477.75 133.76 0.99ns 1.67 2.00 
Galat 50 6996.39 134.55 

  Keteterangan: 

  dk  = derajat kebebasan 
JK  = Jumlah Kuadrat 
RJK  = Rata-rata Jumlah Kuadrat 
**                      = Regresi sangat signifikan pada α=0.05 

dan 0.01  
ns   = tidak signifikan α=0.05 dan 0.01 

        Regresi (X4) atas (X3) 
1. Persamaan regresi kepuasan kerja dan 

kecerdasan emosional (XS4 = a + bX3) adalah:  XS₄  
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= 116.59 + 1.21X₃. Dari hasil perhitungan 
diperoleh Fhit = 7.01 dan taraf nyata  a= 0,05 
diperoleh Ftab = 3.96 sehingga Fhit = 7.01  > Ftab = 
3.96; Maka persamaan regresi tersebut sangat 
signifikan. 

2. Uji linearitas kepuasan kerja dan kecerdasan 
emosional dapat dilihat pada tabel di bawah, 
diperoleh Fhit = 1,22 sedangkan taraf nyata  a = 
0,05 (24 ; 52) diperoleh Ftab= 1,72; Maka Fhit < 
Ftab, regresi linear. 

 

Tabel 9.14 Analisis Varians Uji Kelinearan Regresi (X4 
X3) 

Sumb. Var. dk JK RJK Fh Ft 
0.05 0.01 

Total 78 1553656 1553656 -  - 

Koefisien (a) 1 1540582.62 1540582.62 -  

Reg (b|a) 1 1103.80 1103.80 7.01** 3.96 6.96 
Sisa 76 11969.580 157.49 

Tuna Cocok 14 2515.51 179.68 1.22ns 1.72 2.15 
Galat 64 9454.07 147.72 

Keteterangan: 
dk  = derajat kebebasan 
JK  = Jumlah Kuadrat 
RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 
 **   = Regresi sangat signifikan pada α=0.05 
dan 0.01  
ns   = tidak signifikan α=0.05 dan 0.01 
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Tabel 9.15 Ringkasan Hasil Uji Signifikansi dan 
Linearitas Regresi 

Variabel 

Uji Signifikansi Uji Linearitas 

Keterangan Fhitung 
Ftabel 

Fhitung 
Ftabel 

(0,05) 0,0
5 

0,01 

Y atas 
X1 

9,13*
* 

3.9
6 6.96 0.78 1.65 

Model Persamaan 
regresi 
Ŷ  = 95.64 + 0.41X₁ 
Signifikan dan Linear 

Y atas 
X3 

8,08*
* 

3.9
6 6.96 1.13 1.72 

Model Persamaan 
regresi Ŷ  = 122.66 + 
1.34X₃ Signifikan dan 
Linear 

Y atas 
X4 

26.88
** 

3.9
6 6.96 0,15 1,68 

Model Persamaan 
regresi Ŷ  = 74.39 + 
0.53X₄ Signifikan dan 
Linear 

X4 atas 
X1 

10.08
** 

3.9
6 6.96 0.51 1.65 

Model Persamaan 
regresi X̂₄  
=86.78+0.41X₁ 
Signifikan dan Linear 

X4 atas 
X2 

18.86
** 

3.9
6 6.96 0,99 1,67 

Model Persamaan 
regresi X̂₄  = 67.61 + 
0.64X₂ Signifikan dan 
Linear 

X4 atas 
X3 

7.01*
* 

3.9
6 6.96 1,22 1,72 

Model Persamaan 
regresi X̂₄  = 116.59 + 
1.21X₃ Signifikan dan 
Linear 
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erdasarkan pengujian linearitas dan signifikansi 
regresi, normalitas data, maka selanjutnya 
dilakukan pengujian hipotesis. Sebelum 
melakukan pengujian hipotesis terlebih 
dilakukan pengujian model berdasarkan 

persamaan struktural yang telah di bangun. Adapun 
persamaan struktural dimaksud adalah sebagai berikut: 

Persamaan Struktural satu : Y = βY1X1 + βY3X3 + 
βY4X4 + ε  

Persamaan Struktural dua : X4 = β41X1 + β42X2 + 
β43X3 + ε 

Proses perhitungan dilakukan dengan 
menggunakan alat bantu software Lisrel 8.80 dan sebagai 
konfirmasinya dengan SPSS 17. Input yang digunakan 
untuk menghitung persamaan struktural sebagaimana di 
atas adalah matrix korelasi. Berdasarkan hasil 
perhitungan dengan menggunakan software lisrel 8.80 
Full Version di peroleh matriks korelasi sebagai berikut: 

Tabel 10.1. Matrix Korelasi Antar Variabel 
 

Variabel X1 X2 X3 X4 Y 

X1 1.000 0.385** 0.372** 0.452** 0.465** 

X2 0.385** 1.000 0.322** 0.469** 0.271** 

X3 0.372** 0.322** 1.000 0.449** 0.556** 

X4 0.452** 0.469** 0.449** 1.000 0.550** 

B 

PEMBUKTIAN ILMIAH FAKTOR-FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENDIDIK 

BAB  
X 
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Y 0.465** 0.271** 0.556** 0.550** 1.000 

Dengan menggunakan matriks korelasi tersebut, maka 
pengujian model dilakukan dengan menggunakan 
software yang sama dan selanjutnya di peroleh out put 
model seperti yang tergambar di bawah ini. 

 
Gambar 10.1. Skor Estimasi Model 

Gambar di atas, menjelaskan koefisien jalur antar 
variabel, error varians dengan menggunakan skor 
estimasi. Dalam lisrel out put ada 3 bentuk yang akan 
disajikan, yakni estimate value, standardized solution, 
dan t-values. Mengingat out put estimate value dan 
standardized solution keduanya sama, maka salah 
satunya sudah cukup untuk digunakan melakukan 
pengujian. Untuk melihat signifikansi model, dapat 
ketahui melalui out put 

 model yang menggunakan skor t value seperti di 
bawah ini. 
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Gambar 10.2. Model t-Value 
Berdasarkan model menggunakan skor thitung di 

atas, nampak semua koefisien jalur signifikan, karena 
semua skor t berada di atas 1,96 dan hal itu pula nampak 
dalam bentuk tulisan berwarna hitam pada skor-skor 
tersebut. Hasil kedua mod 

Model tersebut, sama dengan hasil perhitungan 
dengan menggunakan SPSS. 

 
1. Pengujian model persamaan structural 1 :   

Y = βY1X1 + βY3X3 + βY4X4 + ε  
Y = 0.20X1 + 0.35X3 + 0.31X4 + 0.55     R2 = 
0.45   

Berdasarkan hasil pengujian persamaan 
struktural 1 dengan menggunakan alat bantu Lisrel dan 
dikonfirmasi dengan SPSS diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 10.2. Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis Model 
Persamaan Struktur 1 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

29.502 14.988  1.968 .002 

X1 .248 .123 0.198 2.006 .049 

X3 .728 .207 0.346 3.511 .001 

X4 .319 .107 0.306 2.982 .004 

a. Dependent Variable: Y 
 

Hasil di atas nampak koefisien jalur 
kepemimpinan terhadap kinerja sebesar  pY1 = 0.20 dan 
thitung = 2.01, koefisien jalur kecerdasan emosional 
terhadap terhadap kinerja sebesar  pY3 = 0.35 dan thitung = 
3.51, sementara koefisien jalur kepuasan kerja terhadap 
kinerja sebesar  pY4 = 0.31 dan thitung = 2.98.  

Hasil-hasil uji di atas, kemudian dilanjutkan 
dengan pengujian linearitas persamaan struktural secara 
simultan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan 
Fhit = 20.385 > Ftab = 3.96 (Ftab 1, (n-k). = 3.96), sehingga 
model persamaan struktural yang menggambarkan 
pengaruh langsung positif kepemimpinan, kecerdasan 
emosional, kepuasan kerja terhadap kinerja bersifat 
linear. Determinan faktor R2 = 0.45 mengartikan 
variabilitas kinerja dapat dijelaskan oleh kepemimpinan, 
kecerdasan emosional dan kepuasan kerja sebesar 45%, 
sedangkan 55% dijelaskan oleh variabel lainnya. Model 
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persamaan struktural yang dijelaskan di atas dapat 
divisualisasikan pada bentuk gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 10.3. Model Persamaan Struktural I 

 
Mengacu pada model dan persamaan 

struktural di atas, maka dapat dijelaskan hipotesis 1, 2, 
dan 3 sebagai berikut: 

Hipotesis 1 :  Pengaruh langsung positif 
kepemimpinan terhadap 
kinerja.  

Hipotesis Statistik :   H0 : βY1 ≤ 0 
    H1 : βY1 > 0 
   

Berdasarkan perhitungan pada persamaan 1 di 
atas, koefisien jalur eksogen variabel kepemimpinan 
terhadap kinerja adalah sebesar pY1 = 0,20, thitung = 2,01 > 
ttabel = 1,96, maka H0 ditolak. Artinya koefisien jalur  pY1 
signifikan. Kesimpulan, terdapat pengaruh lansung positif 
kepemimpinan terhadap kinerja.  
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 Hipotesis 2 :  Pengaruh langsung 
kecerdasan emosional 
terhadap kinerja. 

Hipotesis Statistik :   H0 : βY3 ≤ 0 
    H1 : βY3 > 0 

Berdasarkan perhitungan persamaan 1 di atas, 
koefisien jalur kecerdasan emosional terhadap kinerja 
adalah sebesar pY3 = 0.35,  thitung = 3.50 > ttabel = 1,96, 
maka H0 ditolak. Artinya koefisien jalur pY3 signifikan. 
Kesimpulan, terdapat pengaruh langsung positif 
kecerdasan emosional terhadap kinerja. 

Hipotesis 3 :  Pengaruh langsung 
kepuasan kerja terhadap 
kinerja. 

Hipotesis Statistik :   H0 : βY4 ≤ 0 
   H1 : βY4 > 0 

Berdasarkan perhitungan persamaan 1 di atas, 
koefisien jalur kepuasan kerja terhadap kinerja adalah 
sebesar pY4 = 0.31,  thitung = 2.98 > ttabel = 1,96, sehingga 
H0 ditolak. Artinya koefisien jalur pY4 dinyatakan signifikan. 
kesimpulan, terdapat pengaruh langsung positif 
kepuasan kerja terhadap kinerja. 

 
2. Pengujian Model Persamaan Struktural 2 :  

X4 = β41 X1 + β42 X2 + β43 X3 + ε  
X4 = 0,24 X1 + 0.29 X2 + 0.27 X3 + 0.64   R2 = 
0.36 
Hasil pengujian persamaan struktural 1 

dengan menggunakan alat bantu Lisrel dan dikonfirmasi 
dengan SPSS diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 10.3 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis Model 
Persamaan Struktur 2 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.106 11.933  2.104 .016 

X1 .289 .126 .241 2.303 .024 

X3 .535 .206 .265 2.598 .011 

X2 .418 .147 .291 2.837 .006 

a. Dependent Variable: X4 
 
 

Hasil di atas nampak bahwa koefisien jalur 
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja sebesar  p41 = 
0.24 dan thitung = 2.30, koefisien jalur budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja sebesar  p42 = 0.29 dan thitung = 
2.83, sementara koefisien jalur kecerdasan emosional 
terhadap kepuasan kerja sebesar  p43 = 0.27 dan thitung = 
2.60. 

Hasil uji di atas, dilanjutkan dengan pengujian 
linearitas simultan menggunakan uji F, diperoleh F = 
14.15, jika dibandingkan dengan Ftab 1, (n-2) pada α = 0,05 
menghasilkan skor Ftab sebesar 3.96. Dengan demikian 
Fhit = 14,15 > Ftab = 3.96 mengartikan model persamaan 
struktural  pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, 
kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja bersifat 
linear. Koefisien determinasi R2 = 0.36 mengartikan 
bahwa variabilitas kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh 
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kepemimpinan, budaya organisasi, dan kecerdasan 
emosional sebesar 36%, sisanya sebesar 64% dijelaskan 
oleh variabel lain. Selengkapnya model persamaan itu 
dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar di bawah ini. 

 
Gambar 10.4 Model Persaman Struktural 2 

 
Mengacu pada model persamaan 2 dan 

gambar 4.9 di atas, maka dapat dijelaskan hipotesis 4, 5, 
dan 6 sebagai berikut: 

Hipotesis 4 : Pengaruh langsung 
kepemimpinan 
terhadap kepuasan 
kerja  

Hipotesis Statistik :   H0 : β41 ≤ 0 
    H1 : β41 > 0 

Berdasarkan persamaan 2 di atas, koefisien jalur 
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 
p41 = 0,24, thitung = 2.30 > ttabel = 1,96, maka H0 ditolak. 
Artinya koefisien jalur p41 dinyatakan signifikan. 
Kesimpulan, terdapat pengaruh langsung positif 
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja.  
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Hipotesis 5 :  Pengaruh langsung 
budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja  

Hipotesis Statistik :   H0 : β42 ≤ 0 
    H1 : β42 > 0 

Berdasarkan persamaan 2 di atas, koefisien jalur 
budaya organisasi terhadap kecerdasan emosi adalah 
sebesar p42 = 0,29, thitung = 2.83 > ttabel = 1,96, artinya H0 
ditolak. Artinya koefisien jalur p42 dinyatakan signifikan. 
Kesimpulan, terdapat pengaruh langsung positif budaya 
organisasi terhadap kepuasan kerja. 

Hipotesis 6 :  Pengaruh langsung 
kecerdasan emosional 
terhadap kepuasan kerja 

Hipotesis Statistik :   H0 : β43 ≤ 0 
    H1 : β43 > 0 

Berdasarkan persamaan 2 di atas, koefisien jalur 
kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja adalah 
sebesar p43 = 0,27, thitung = 2.60 > ttabel = 1,96, sehingga H0 
ditolak. Artinya koefisien jalur p43 dinyatakan signifikan. 
Kesimpulan, terdapat pengaruh langsung positif 
kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan uji hipotesis di atas, maka dapat 
disampaikan hasil ringkasanya sebagaimana tertera 
pada tabel di bawah ini. 

Tabel 10.4. Ringkasan Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Jalur Koefisien thitung ttabel α = 0.05 
1 p Y1  0.20 2.01** 

1.96 

2 pY3 0.35 3.50** 
3 pY4 0.31 2.98** 
4 p4 1 0.24 2.30** 
5 p4 2 0,29 2.83** 
6 p4 3 0.27 2.60** 
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Pembahasan 
 

Studi tentang kinerja tidak berdiri sendiri dan 
selalu terkait dengan kepemimpinan, kecerdasan 
emosional dan kepuasan kerja. Berbagai teori yang telah 
dikemukakan para ahli seperti Lyli Spencer dan Signe 
Spencer, Colquit, Ivancevich, Gibson menyatakan bahwa 
kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan kepuasan 
kerja mempengaruhi kinerja. Temuan lapangan dalam 
penelitian ini juga menghasilkan fakta yang sama seperti 
dikemukakan oleh teoritikus-teoritikus di atas. Temuan 
penelitian ini  menyatakan determinan sebesar 0.45 
menunjukan bahwa kontribusi kepemimpinan, 
kecerdasan emosional dan kepuasan kerja terhadap 
kinerja sebesar 45%. Artinya variabilitas kinerja dapat 
dijelaskan sebesar 45% oleh ketiga variabel di atas. 
Dengan demikian apa yang telah dikemukakan oleh Lyli 
Spencer dan Signe Spencer, Colquit, Ivancevich, Gibson 
telah terbukti secara empiris.  

Newstrom dan Davis menyatakan bahwa 
kepemimpinan adalah upaya memengaruhi dan 
mendorong setiap pegawai untuk mau secara antusias 
bekerja dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh 
anggota organisasi, karena tanpa pimpinan, suatu 
organisasi akan mengalami kebingungan dan seluruh 
anggota organisasi tidak dapat bekerja. Pernyataan 
Newstrom dan Davis mengimplikasikan bahwa kinerja 
dipengaruhi kepemimpinan. Hal ini telah sesuai dengan 
temuan penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh 
langsung positif kepemimpinan terhadap kinerja. 

Temuan pengaruh langsung positif kepemimpinan 
terhadap kinerja juga didukung oleh argumentasi Gibson 
yang menekankan bahwa kinerja tugas karyawan 
ditentukan oleh manager (pemimpin) yang secara rutin 
mengawasi individu melalui proses evaluasi (kinerja) 
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terutama dalam konteks menentukan kenaikan gaji, 
promosi, dan balas jasa lain yang tersedia dalam 
organisasi. 

Lyli Spencer dan Signe Spencer dalam Kesler 
menyatakan hal yang sama dengan Gibson bahwa sistem 
kinerja sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan yang 
meliputi tugas memantau dan mengarahkan: (1) rencana 
kerja, tanggung jawab dan ekspektasi pekerjaan, sasaran 
atau tujuan periodik (2) mengelola umpan balik dan 
dukungan, penguatan kinerja sepanjang periode dan (3) 
penilaian kinerja, evaluasi kinerja secara formal pada 
akhir periode. 

Temuan penelitian menunjukan bahwa 
kecerdasan emosional memiliki pengaruh langsung 
positif terhadap kinerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan  
Law dan glover: “emotional literacy, emotional fitness, 
emotional depth, and emotional alchemy” merupakan 
model empat batu penjuru dapat menjadikan seseorang 
yang berkinerja.  Artinya seorang yang berkinerja akan 
menghasilkan gagasan yang memiliki etos kerja yang 
baik, juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi 
dengan kondisi lingkungan bersama tim, bermanfaat 
untuk meningkatkan cara kerja dalam kehidupan sehari-
hari yang meliputi kecakapan emosional dan sosial. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan 
mengelola emosi diri dan memahami perasaan orang lain 
dari seseorang individu dalam melakukan aktivitas kerja 
secara terkontrol untuk meningkatkan cara kerja di 
tempat kerja (organisasi) dengan aspek-aspek: (1) 
mengenali emosi diri, (2) mengelola emosi diri, (3) 
mengenali emosi orang lain, dan (4) membina hubungan 
yang membawanya kepada kesuksesan dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. 
Kemudian, mampu menerapkan keterampilannnya 



142	|	
	

Faktor-faktor	yang	mempengaruhi	Kinerja	Pendidik	

mengelola pekerjaan. Ini menunjukan bahwa kecerdasan 
emosional mempengaruhi secara positif kinerja. 

Menurut Ginanjar kecerdasan emosional sebagai 
suatu rangkaian kemampuan, kompetensi, dan 
kecakapan non kognitif yang memengaruhi kemampuan 
seseorang berhasil di dalam melaksanakan tugas. 
Mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan, 
menyesuaikan diri terhadap orang-orang disekitar guna 
mencapai tujuan. 

Temuan penelitian menyatakan bahwa kepuasan 
kerja berpengaruh langsung positif terhadap kinerja. 
Temuan ini didukung oleh pendapat Jasson A. Colquit 
yang menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki 
pengaruh yang kuat terhadap kinerja. Kepuasan kerja 
difokuskan pada sikap karyawan terhadap pekerjaan 
mereka. 

Kepuasan kerja tercermin dari sikap seseorang 
dan yang dihasilkan berdasarkan persepsi dari 
seseorang melalui aktualisasi diri atau usaha memenuhi 
kebutuhan dengan memaksimalkan kemampuan, 
keahlian dan potensi diri serta mengadaptasikan diri 
dengan lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja mempunyai 
tiga dimensi yang diterima secara umum menurut Gibson, 
dkk. yaitu: (1) kepuasan kerja merupakan respon 
emosional terhadap situasi kerja. Dengan demikian, 
kepuasan kerja dapat dilihat dan dapat diduga; (2) 
kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa baik 
hasil yang dicapai atau melampaui harapan. dan (3) 
kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang 
berhubungan. Dari pendapat Gibson menunjukan bahwa 
kepuasan kerja memiliki pengaruh langsung terhadap 
kinerja. 

Selanjutnya Gibson menyatakan bahwa terdapat 
lima dimensi yang telah dirumuskan dan digunakan untuk 
mengukur kepuasan kerja, yaitu: (1) Pekerjaan itu sendiri. 
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Dalam hal dimana pekerjaan memberikan tugas yang 
menarik, kesempatan untuk belajar , dan kesempatan 
untuk menerima tanggung jawab; (2) Gaji. Sejumlah upah 
yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa dipandang 
sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan 
orang lain dalam organisasi; (3) Kesempatan promosi. 
Kesempatan untuk maju dalam organisasi; (4) 
Pengawasan. Kemampuan penyelia memberikan 
bantuan teknis dan dukungan perilaku; dan (5) Rekan 
kerja. Tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis 
dan mendukung secara sosial. Kelima dimensi kepuasan 
kerja sebagaimana dijelaskan di atas mengimplikasikan 
adanya pengaruh yang kuat terhadap pembentukan 
kinerja. 

Porter dan Lawler dalam Veithzal & Dedy, 
menekankan bahwa kinerja karyawan yang tinggi 
ditentukan oleh seberapa besar penghargaan yang 
diberikan, sistem kesejahteraan, nilai yang diperoleh dan 
keseluruhanya merupakan indikator dari kepuasan kerja. 
Dengan demikian temuan penelitian yang menyatakan 
pengaruh langsung positif kepuasan kerja terhadap 
kinerja memiliki dasar teoritis sebagaimana dikemukakan 
para ahli di atas. 

Studi tentang kepuasan kerja telah banyak 
dilakukan dan hasilnya menyatakan bahwa kepuasan 
kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni 
kepemimpinan, budaya organisasi, dan kecerdasan 
emosional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabilitas kepuasan kerja dijelaskan oleh ketiga variabel 
di atas sebesar 36% selebihnya dijelaskan oleh variabel 
lain sebesar 64%. 

Temuan penelitian ini menyatakan bahwa 
pengaruh langsung positif kepemimpinan terhadap 
kepuasan kerja. Hal ini telah sesuai teori yang 
dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard bahwa 
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keberhasilan organisasi dapat dilihat dari efektivitas 
kepemimpinan dan dinamika kepemimpinan dalam 
memengaruhi dan mengarahkan pengikutnya atau setiap 
individu yang ada dalam organisasi. Beberapa faktor 
mempengaruhi dan mengarahkan adalah menciptakan 
suasana kerja yang nyaman, mengembangkan sistem 
kesejahteraan yang sesuai dengan harapan pegawai, 
meningkatkan harkat dan martabat pegawai, memberikan 
penghargaan atas prestasi pegawai. Melalui faktor -faktor 
ini maka secara otomatis kepemimpinan akan 
mempengaruhi derajat kepuasan kerja dari pegawai atau 
guru.  

Gibson menyatakan bahwa kepuasan kerja 
merupakan respon emosional terhadap situasi kerja yang 
muncul akibat sebuah proses kepemimpinan yang 
memenuhi ekspektasi karyawan atau pegawai. Dengan 
demikian maka kepuasan kerja dipengaruhi oleh 
kepemimpinan yang diterapkan.  

Adelfer menyatakan bahwa ketika kepemimpinan 
dalam sebuah organisasi dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan individual pegawai maka secara otomatis  
dapat membangun kepuasan dalam diri pegawai itu 
sendiri. Dengan demikian maka kepemimpinan 
mempengaruhi kepuasan kerja. 

Temuan penelitian menyatakan bahwa budaya 
organisasi berpengaruh langsung positif terhadap 
kepuasan kerja. Hal ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Denison yang menyatakan bahwa 
budaya organisasi mempengaruhi kepuasan kepuasan 
anggotanya terhadap pekerjaan yang dilakukan di dalam 
organisasi. Kirk L. Rongga menyatakan bahwa budaya 
organisasi memberi pedoman kepada pegawai untuk 
mempersepsikan karakteristik nilai yang dianut 
organisasi, nilai yang dibutuhkan pegawai dalam bekerja, 
beriteraksi dengan kelompoknya, sistem adiministrasi, 
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dan berinteraksi dengan atasanya. Implikasi pernyataan 
Kirk ini menunjukan bahwa budaya organisasi 
mempengaruhi kepuasan kerja. Karena sikap positif 
terhadap pekerjaan terbangun dari tata nilai yang 
terbangun dalam organisasi kerja itu sendiri. 

Temuan penelitian menyatakan bahwa 
kecerdasan emosional berpengaruh langsung positif 
terhadap kepuasan kerja. Hal ini sesuai dengan teori 
yang dikemukakan Schein bahwa melalui kemampuan 
mempersepsi nilai, mengekspresikan emosi, mengakses 
atau menggerakkan perasaan sesuai kebutuhan dapat 
meningkatkan kepuasan terhadap pekerjaan yang 
dilakukan.  

Menurut Newstrom, bahwa kepuasan kerja 
adalah sikap pribadi seseorang yang bersifat khusus 
karena kepuasan kerja bagian dari kepuasan hidup. 
Locke dalam Luthans memberikan definisi komprehensif, 
bahwa kepuasan kerja adalah reaksi atau sikap kognitif, 
afektif, dan evaluatif dan menyatakan bahwa kepuasan 
kerja adalah “keadaan emosi yang senang atau emosi 
positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau 
pengalaman kerja seseorang.  

Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja, yaitu mempersepsi nilai, 
mengekspresikan emosi, mengakses atau 
menggerakkan perasaan sesuai kebutuhan untuk 
meningkatkan kepuasan terhadap pekerjaan yang 
dilakukan. Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa 
kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan kerja.  

Beberapa keterbatasan, baik dalam 
pengembangan variabel, metodologis, maupun nilai 
manfaatnya. Secara spesifik keterbatasan penelitian ini 
dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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1) Variabel yang mempengaruhi kinerja masih 
terbatas pada variabel kepemimpinan, budaya 
organisasi, kecerdasan emosional, kepuasan 
kerja. Keempat variabel tersebut dipandang 
belum memberikan gambaran utuh tentang laten 
variabel kinerja. Oleh karena itu, beberapa 
variabel faktual seperti  kompetensi guru,  ethos 
kerja  guru,  placementasi guru, relevansi keahlian 
yang turut mempengaruhi kinerja  belum  dapat  
diungkap dalam penelitian ini. Hal ini, maka akan 
menjadi input bagi peneliti lain untuk meneliti 
variabel-variabel di luar kepemimpinan, budaya 
organisasi, kecerdasan emosional, kepuasan 
kerja. 

2) Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan menggunakan pendekatan analisis 
jalur, kecenderunganya informasi yang terkait 
dengan penelitian ini hanya sebatas pada 
pengaruh antar laten variabel kepemimpinan, 
budaya organisasi, kecerdasan emosional, 
kepuasan kerja terhadap kinerja. Dalam arti, 
bahwa penelitian ini belum memberikan informasi 
lebih detail tentang pengaruh antara indikator-
indikator pembentuk masing-masing laten 
variabel terhadap laten variabelnya, sehingga 
bisa membentuk sebuah gambaran utuh yang 
holistik dan detail. Oleh sebab itu, kedepan 
penelitian ini dapat dilanjutkan dengan 
menggunakan variabel yang sama tetapi harus 
menggunakan pendekatan analisis structrural 
equation modelling (SEM). 

3) Dari hasil penelitian yang telah ditemukan, 
nampak masih perlu ditindak lanjuti lagi dengan 
mengembangkan rencana kerja aksi peningkatan 
kinerja guru yang melibatkan variabel - variabel 
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kepemimpinan, budaya organisasi, kecerdasan 
emosional, kepuasan kerja mengingat urgensinya 
dalam memenuhi nilai manfaat penelitian. 
Penelitian ini belum sampai pada tingkatan 
menghasilkan out put berupa pendekatan-
pendekatan aplikatif dalam rangka meningkatkan 
kinerja, dan oleh sebab itu masih perlu tindak 
lanjut dalam bentuk action plan yang operasional, 
aplikatif, dan implementatif. 
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erikut adalah beberapa pernyataan penting terkait 
dengan faktor-faktor yang terkait dengan kinerja 
pendidik, sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh langsung positif 
kepemimpinan terhadap kinerja. Artinya, bahwa 
kepemimpinan yang makin baik atau kondusif 
mengakibatkan kinerja makin tinggi. Hal ini dapat 
dikatakan, bahwa kepemimpinan yang 
baik/kondusif yang meliputi, memfasilitasi individu 
dan kelompok; mendesentralisasikan 
kekuasaan/tanggung jawab; menciptakan 
persaingan yang sehat; menginisiasi kegiatan 
positif, mengadakan interaksi/menerima 
pendapat, dan mengawasi bawahan akan 
meningkatkan kinerja. Sehingga dengan 
demikian, maka temuan penelitian menyimpulkan 
bahwa kepemimpinan dengan enam aspek ini 
mempunyai fungsi secara efektif meningkatkan 
kinerja guru SMA di Kota Palopo. 

2) Terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan 
emosional terhadap kinerja. Artinya, bahwa 
kecerdasan emosional yang makin baik dan tepat 
mengakibatkan kinerja makin tinggi. Hal ini dapat 
dikatakan, bahwa kecerdasan emosional yang 

B 

BEBERAPA PERNYATAAN PENTING TERKAIT  
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tinggi yang terdiri dari, mengenali emosi diri; 
mengelola emosi diri; mengenali emosi orang lain; 
dan membina hubungan akan meningkatkan 
kinerja.  Sehingga dengan demikian, maka 
temuan penelitian menyimpulkan bahwa 
kecerdasan emosional dengan empat aspek ini 
mempunyai efek positif meningkatkan kinerja guru 
SMA di Kota Palopo. 

3) Terdapat pengaruh langsung positif kepuasan 
kerja terhadap kinerja. Artinya, bahwa kepuasan 
kerja yang bersifat positif atau makin 
menyenangkan mengakibatkan kinerja makin 
tinggi. Hal ini dapat dikatakan, bahwa kepuasan 
kerja yang diukur dari, menjamin kelangsungan 
pekerjaan; harmonis dalam bekerja; bekerjasama 
dengan atasan dan rekan kerja; dan adanya 
penghargaan atas hasil kerja akan meningkatkan 
kinerja. Sehingga dengan demikian, maka temuan 
penelitian menyimpulkan bahwa kepuasan kerja 
dengan empat aspek ini mempunyai kontribusi 
dalam meningkatkan kinerja guru SMA di Kota 
Palopo. 

4) Terdapat pengaruh langsung positif 
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Artinya, 
bahwa kepemimpinan yang makin baik 
mengakibatkan kepuasan kerja makin baik. Hal ini 
dapat dikatakan, bahwa kepemimpinan yang baik 
atau kondusif yang meliputi, memfasilitasi individu 
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dan kelompok; mendesentralisasikan 
kekuasaan/tanggung jawab; menciptakan 
persaingan yang sehat; menginisiasi kegiatan 
positif, mengadakan interaksi/menerima 
pendapat, dan mengawasi bawahan akan 
meningkatkan kepuasan kerja. Sehingga dengan 
demikian, maka temuan penelitian menyimpulkan 
bahwa kepemimpinan dengan enam aspek ini 
mempunyai efek yang baik meningkatkan 
kepuasan kerja guru SMA di Kota Palopo.  

5) Terdapat pengaruh langsung positif budaya 
organisasi terhadap kepuasan kerja. Artinya, 
bahwa budaya organisasi yang makin kondusif 
mengakibatkan kepuasan kerja makin baik. Hal ini 
dapat dikatakan bahwa budaya organisasi yang 
diukur dari, keterbukaan komunikasi; kemampuan 
mengatasi masalah organisasi; penghargaan 
dalam organisasi; dan partisipasi dalam 
pengambilan keputusan akan meningkatkan 
kepuasan kerja. Sehingga dengan demikian, 
maka temuan penelitian mengungkap atau 
menyimpulkan bahwa budaya organisasi dengan 
empat aspek ini dapat dikatakan mempunyai efek 
yang baik meningkatkan kepuasan kerja guru 
SMA di Kota Palopo. 

6) Terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan 
emosional terhadap kepuasan kerja. Artinya, 
bahwa kecerdasan emosional yang makin baik 
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dan tepat mengakibatkan kepuasan kerja makin 
baik. Hal ini dapat dikatakan, bahwa kecerdasan 
emosional guru yang tinggi yang terdiri dari, 
mengenali emosi diri; mengelola emosi diri; 
mengenali emosi orang lain; dan membina 
hubungan meningkatkan kepuasan kerja. 
Sehingga dengan demikian, maka temuan 
penelitian mengungkap atau menyimpulkan 
bahwa kecerdasan emosional dengan empat 
aspek ini dapat dikatakan mempunyai efek yang 
baik meningkatkan kepuasan kerja guru SMA di 
Kota Palopo. 

7) Dalam hasil penelitian ditemukan, pengaruh 
langsung positif kepemimpinan terhadap kinerja 
guru. Aspek kepemimpinan menyebabkan 
meningkatnya aspek kinerja guru SMA di Kota 
Palopo. Konsekuensi logis dari temuan ini, maka 
sebaiknya harus dilakukan tindak lanjut di masa 
yang akan datang sebagai implikasi dari 
penelitian, bahwa kinerja guru SMA di Kota 
Palopo dapat ditingkatkan melalui upaya 
perbaikan kepemimpinan yang meliputi, 
memfasilitasi individu dan kelompok; 
mendesentralisasikan kekuasaan atau tanggung 
jawab; menciptakan persaingan yang sehat; 
menginisiasi kegiatan positif, mengadakan 
interaksi/menerima pendapat, dan mengawasi 
bawahan. 
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8) Dalam hasil penelitian ditemukan, pengaruh 
langsung positif kecerdasan emosional terhadap 
kinerja guru. Aspek kecerdasan emosional 
meningkatkan aspek kinerja guru SMA di Kota 
Palopo. Konsekuensi logis dari temuan ini, maka 
sebaiknya harus dilakukan tindak lanjut di masa 
yang akan datang sebagai implikasi dari 
penelitian, bahwa kinerja guru SMA di Kota 
Palopo dapat ditingkatkan melalui upaya 
perbaikan kecerdasan emosional yang terdiri dari, 
mengenali emosi diri; mengelola emosi diri; 
mengenali emosi orang lain; dan membina 
hubungan. 

9) Dalam hasil penelitian ditemukan, pengaruh 
langsung positif kepuasan kerja terhadap kinerja 
guru. Aspek kepuasan kerja meningkatkan aspek 
kinerja guru SMA di Kota Palopo. Konsekuensi 
logis dari temuan ini, maka sebaiknya harus 
dilakukan tindak lanjut di masa yang akan datang 
sebagai implikasi dari penelitian bahwa kinerja 
guru SMA di Kota Palopo dapat ditingkatkan 
melalui upaya perbaikan kepuasan kerja yang 
terdiri dari, menjamin kelangsungan pekerjaan; 
harmonis dalam bekerja; bekerjasama dengan 
atasan dan rekan kerja; dan adanya penghargaan 
atas hasil kerja. 

10) Dalam hasil penelitian ditemukan, pengaruh 
langsung positif kepemimpinan terhadap 
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kepuasan kerja guru. Aspek kepemimpinan 
menyebabkan meningkatnya aspek kinerja guru 
SMA di Kota Palopo. Konsekuensi logis dari 
temuan ini, maka sebaiknya harus dilakukan 
tindak lanjut di masa yang akan datang sebagai 
implikasi dari penelitian, bahwa kepuasan kerja 
guru SMA di Kota Palopo dapat ditingkatkan 
melalui upaya perbaikan kepemimpinan yang 
meliputi, memfasilitasi individu dan kelompok; 
mendesentralisasikan kekuasaan/tanggung 
jawab; menciptakan persaingan yang sehat; 
menginisiasi kegiatan positif, mengadakan 
interaksi/menerima pendapat, dan mengawasi 
bawahan. 

11) Dalam hasil penelitian ditemukan, pengaruh 
langsung positif budaya organisasi terhadap 
kepuasan kerja guru. Aspek budaya organisasi 
menyebabkan meningkatnya aspek kepuasan 
kerja. Konsekuensi logis dari temuan ini, maka 
sebaiknya harus dilakukan tindak lanjut di masa 
yang akan datang sebagai implikasi dari 
penelitian, bahwa kepuasan kerja guru SMA di 
Kota Palopo dapat ditingkatkan melalui upaya 
perbaikan budaya organisasi yang terdiri dari, 
keterbukaan komunikasi; kemampuan mengatasi 
masalah organisasi; penghargaan dalam 
organisasi; dan partisipasi dalam pengambilan 
keputusan. 
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12) Dalam hasil penelitian ditemukan, pengaruh 
langsung positif kecerdasan emosional terhadap 
kepuasan kerja guru. Aspek kecerdasan 
emosional dapat meningkatkan aspek kepuasan 
kerja guru SMA di Kota Palopo. Konsekuensi logis 
dari temuan ini, maka sebaiknya harus dilakukan 
tindak lanjut di masa yang akan datang sebagai 
implikasi dari penelitian, bahwa kepuasan kerja 
guru SMA di Kota Palopo dapat ditingkatkan 
melalui upaya perbaikan kecerdasan emosional 
yang terdiri dari, mengenali emosi diri; mengelola 
emosi diri; mengenali emosi orang lain; dan 
membina hubungan. 

13) Pemimpin/atasan memfasilitasi kebutuhan yang 
menunjang individu dan kelompok melaksanakan 
tugas-tugas secara mandiri maupun team guru, 
melalui otonomi pemberian kesempatan seluas-
luasnya menyelesaikan tugas pokok dan program 
kerja sesuai kewenangan kerjanya secara 
terkontrol. 

14) Pemimpin/atasan mendesentralisasikan tugas 
atau tanggungjawab ke masing-masing guru 
melalui pemberian kesempatan menyusun dan 
merumuskan rencana kerja serta membuat 
keputusan bersama yang berhubungan dengan 
batasan-batasan pekerjaan yang sebaiknya 
dilaksanakan. 
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15) Pemimpin/atasan menciptakan persaingan yang 
sehat, menginisiasi kegiatan positif, mengadakan 
interaksi/menerima pendapat antar guru, 
terutama mendorong dedikasi yang tinggi 
terhadap tugas dan menyukai kerja yang 
berkualitas tinggi guna meraih prestasi sekolah 
yang menjadi target capaian. 

16) Pemimpin/atasan melakukan perubahan 
manajemen lebih khusus diformulasikan dalam 
bentuk manajemen profesi yang mengedepankan 
aspek-aspek spesialisasi dan otonomi 
berdasarkan keahlian pada matapelajaran 
dengan pengawasan secara intensif mengingat 
guru SMA adalah jabatan guru matapelajaran. 

17) Kesadaran guru akan perbedaan persepsi dan 
karakteristik dalam mengenali emosi diri sendiri 
dan mengenali emosi orang lain yang berpihak 
atau sebaliknya melalui pelatihan kecerdasan 
emosional secara berkala sesuai kepentingan 
pekerjaannya. 

18) Rasa saling menghargai antar guru dengan guru, 
serta antar guru dengan pimpinan dengan 
mengelola emosi diri masing-masing secara 
kondusif melalui wadah temu diskusi 
kekeluargaan secara rutin. 

19) Kebersamaan guru dalam melaksanakan 
pekerjaan sebagai team kerja dengan membina 
hubungan baik dan professional dalam menyikapi 
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setiap kelebihan maupun keterbatasan masing-
masing. 

20) Perubahan pola supervisi pendidikan yang 
dilakukan oleh pengawas sekolah. Pola supervisi 
yang bersifat konvensional dan minim 
akuntabilitas, perlu dirubah dengan model 
supervisi yang berbasis kinerja dan terukur sesuai 
dengan karakteristik jabatan guru sebagai profesi. 

21) Rasa senang dengan kondisi pekerjaan yang 
dialami dengan harapan dapat menjamin 
keberlanjutan pekerjaan tanpa hambatan yang 
berat dan hasil yang diharapkan dapat 
memberikan kepuasan lahir dan bathin. 

22) Keharmonisan dan tantangan dalam aktivitas 
kerja membantu suasana guru melaksanakan 
tugas dan merasa mampu mengatasi berbagai 
tuntutan bekerja secara maksimal. 

23) Kerjasama yang bersinergi menuangkan segala 
kompetensi dalam team kerja atas dukungan 
atasan dan rekan kerja dan memperoleh 
penghargaan atas hasil unjuk kerja atau capaian 
kinerja yang optimal.cc 

24) Rasa percaya diri melaksanakan pekerjaanya 
secara maksimal, walaupun tidak diawasi dan 
dikontrol. 

25) Pemimpin/atasan memfasilitasi kebutuhan yang 
menunjang individu dan kelompok melaksanakan 
tugas-tugas secara mandiri maupun team guru, 
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melalui penguatan komitmen menyelesaikan 
tugas pokok dan program kerja secara 
terkordinasi. 

26) Pemimpin/atasan mendesentralisasikan tugas 
atau tanggungjawab ke masing-masing guru atau 
tim guru melalui tata penyusunan dan perumusan 
rencana kerja yang dilaksanakan secara periodik. 

27) Pemimpin/atasan menciptakan persaingan yang 
sehat, menginisiasi kegiatan positif, dengan 
mendorong capaian prestasi yang tinggi, member 
sangsi maupun member penghargaan secara 
obyektif, akuntabel, dan proporsional terhadap 
tugas/kerja yang berkualitas tinggi. 
Pemimpin/atasan melakukan perubahan 
manajemen lebih khusus diformulasikan dalam 
bentuk manajemen profesi yang mengedepankan 
aspek-aspek sistem manajemen mutu. 

28) Studi/penelitian lanjutan dengan meneliti 
karakteristik kepemimpinan dengan sampel 
penelitian selain guru SMA, sebagai variabel 
antiseden dari variabel ini. 

29) Keterbukaan komunikasi dan kemampuan 
mengatasi masalah dalam organisasi, sehingga 
perlu meningkatkan budaya/kondisi organisasi 
yang menjalin kepuasan lahir dan bathin, baik 
secara internal maupun eksternal. 

30) Penghargaan dalam organisasi dan partisipasi 
dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan 
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organisasi membantu suasana guru 
melaksanakan tugas dan merasa mampu 
melakukan perubahan yang lebih baik secara 
terus menerus sesuai tujuan organisasi. 

31) Keberadaan organisasinya dapat dirasakan dan 
diyakini serta memberikan kepuasan orang-orang 
yang terlibat dalam berperilaku, memberikan 
dorongan untuk meningkatkan budaya kerja 
positif dalam dan di luar lingkungan 
organisasinya. Sebuah organisasi menunjukkan 
adanya komitmen untuk mencapai hasil maksimal 
yang berorientasi atau mengacu pada standar-
standar dalam organisasi itu. 

32) Studi/penelitian lanjutan dengan meneliti 
karakteristik budaya organisasi dengan sampel 
penelitian selain guru SMA, sebagai variabel 
antiseden dari variabel ini. 

33) Pengendalian emosional guru terhadap 
perbedaan persepsi dan karakteristik dalam 
berperilaku yang berpihak atau sebaliknya sesuai 
kepentingan pekerjaannya. 

34) Antar guru dengan guru, serta antar guru dengan 
pemimpin secara kondusif meningkatkan 
kematangan emosional melalui pertemuan secara 
rutin. 

35) Melaksanakan pekerjaan sebagai team kerja 
dengan membina hubungan baik dan profesional 
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dalam menyikapi setiap kelebihan maupun 
keterbatasan emosi diri masing-masing. 

36) Studi/penelitian lanjutan dengan meneliti 
karakteristik kecerdasan emosional dengan 
sampel penelitian selain guru SMA, sebagai 
variabel antiseden dari variabel ini. 
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