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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Pada penelitian ini penulis memilih SMA Negeri 01 Ambarawa 

sebagai tempat penelitian. SMA Negeri 01 Ambarawa berkedudukan di 

Jalan Yos Sudarso no. 46, Ambarawa Kabupaten Semarang. SMA 

Negeri 01 Ambarawa berdiri pada tahun 1982, berdasarkan peresmian 

oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 23 

Nopember 1982. 

Visi dari SMA Negeri 01 Ambarawa adalah “Tangguh dalam 

imtaq, unggul dalam ipteks, beretos kerja tinggi, menuju puncak 

prestasi”. Misi dari SMA Negeri 01 Ambarawa adalah : 

1. Menumbuhkan penghayatan atau dan pengamalan ajaran agama yang 

dianut, sehingga terbentuk pribadi dengan imtaq yang tangguh. 

2. Menumbuhkan sikap disiplin dan semangat keunggulan kompetitif 

baik dalam bidang imtaq maupun ipteks. 

3. Memberdayakan sekolah dalam rangka mewujudkan pelayanan 

pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efesien. 

4. Mengembangkan iklim sekolah yang kondusif, berwawasan global 

dan berasas pada norma dan nilai budaya bangsa Indonesia. 
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5. Menyediakan wahana pendidikan kecakapan hidup dibidang seni, 

olahraga, iptek, kewirausahaan, kesehatan, bahasa, jurnalistik dan 

teknologi informatika. 

SMA Negeri 01 Ambarawa memiliki kelas sebanyak 24 kelas 

dengan jumlah siswa 924 orang. Jumlah guru yang mengampu 

seluruhnya sebanyak 58 orang dan guru yang telah tersertifikasi 

berjumlah 54 orang. Status guru yang telah diangkat PNS berjumlah 49 

orang dan 9 guru masih berstatus guru honorer. Karyawan yang 

mendukung kegiatan di SMA Negeri 01 Ambarawa berjumlah 20 

orang. 

Proses belajar mengajar di SMA Negeri 01 Ambarawa 

berlangsung mulai jam 07.00 hingga jam 13.30 WIB, untuk hari jumat 

dimulai jam 07.00 dan selesai jam 11.00 WIB. Masing-masing guru 

mengampu satu mata pelajaran dan rata-rata seminggu guru mengajar 

16 jam dengan alokasi waktu tiap jamnya adalah 45 menit.  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 01 Ambarawa dengan 

pertimbangan bahwa SMA Negeri 01 Ambarawa merupakan SMA 

favorit dan banyak masyarakat yang percaya bahwa proses belajar 

mengajar disana telah berjalan dengan optimal. Namun pada 

kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan mengenai kinerja 

guru, diantaranya adalah tidak disiplin dalam proses mengajar belajar, 
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kurang melakukan interaksi dengan siswa, serta tidak memanfaatkan 

teknologi dan informasi dalam penyampaian materi. Pertimbangan lain 

adalah SMA Negeri 01  Ambarawa bersedia untuk dijadikan tempat 

penelitian dan pada sekolah tersebut belum pernah diadakan penelitian 

tentang hubungan antara kecerdasan emosional dengan kinerja guru. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dimulai dengan penyusunan alat ukur, 

perijinan penelitian, pengambilan data dan melakukan uji validitas dan 

reliabilitas terhadap data penelitian yang telah didapat. 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk skala. 

Terdapat dua macam skala yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu skala kecerdasan emosional dan skala penilaian kinerja. 

Penyusunan skala tersebut berdasarkan pada teori yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Setiap item dalam sekala ini, subyek 

disediakan empat pilihan jawaban. Bentuk pilihan jawaban adalah 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS). 

a. Skala Penilaian Kinerja Guru 

Skala penilaian kinerja ini disusun berdasarkan sepuluh 

indikator dari kinerja guru yang meliputi kesetiaan dan 
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komitmen yang tinggi pada tugas mengajar; menguasai dan 

mengembangkan metode; menguasai bahan pelajaran dan 

menggunakan sumber belajar; bertanggung jawab memantau 

hasil belajar mengajar; kedisiplinan dalam mengajar dan tugas 

lainnya; kreativitas dalam melaksanakan pengajaran; melakukan 

interaksi dengan siswa; bersifat baik, jujur dan obyektif dalam 

membimbing siswa; mampu berfikir sistematis tentang apa yang 

dilakukannya; dan pemahaman dalam administrasi pengajaran. 

Skor yang didapat oleh setiap subyek akan menunjukkan 

tinggi rendahnya kinerja yang dimiliki oleh setiap subyek. 

Semakin tinggi skor yang didapat berarti semakin tinggi pula 

kinerja yang dimiliki subyek, sebaliknya semakin rendah skor 

yang didapat subyek semakin rendah pula kinerja yang dimiliki 

subyek. 

Adapun sebaran item pada skala penilaian kinerja ini dapat 

dilihat pada tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3 

Sebaran Nomor Item Skala Penilaian Kinerja 

Indikator Kinerja 
Nomor 

Item 
Jumlah 

Kesetiaan dan komitmen yang tinggi 

pada tugas mengajar 

1, 11, 21, 

31 

4 

Menguasai dan mengembangkan metode 2, 12, 22, 

32 

4 
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Menguasai bahan pelajaran dan 

menggunakan sumber belajar 

3, 13, 23, 

33 

4 

Bertanggung jawab memantau hasil 

belajar mengajar 

4, 14, 24, 

34 

4 

Kedisiplinan dalam mengajar dan tugas 

lainnya 

5, 15, 25, 

35 

4 

Kreativitas dalam melaksanakan 

pengajaran 

6, 16, 26, 

36 

4 

Melakukan interaksi dengan siswa 7, 17, 27, 

37 

4 

Bersifat baik, jujur dan obyektif dalam 

membimbing siswa 

8, 18, 28, 

38 

4 

Mampu berfikir sistematis tentang apa 

yang dilakukannya 

9, 19, 29, 

39 

4 

Pemahaman dalam administrasi 

pengajaran 

10, 20, 

30, 40 

4 

Jumlah 40 

 

b. Skala Kecerdasan Emosional 

Skala kecerdasaan emosional ini disusun berdasarkan lima 

aspek kecerdasan emosional yaitu: kesadaran diri, pengaturan 

diri, motivasi, empati, dan ketrampilan sosial. 

Skor yang didapat oleh setiap subyek akan menunjukkan 

tinggi rendahnya kecerdasan emosional yang dimiliki oleh setiap 

subyek. Semakin tinggi skor yang didapat berarti semakin tinggi 

pula kecerdasaan emosi yang dimiliki subyek, sebaliknya 

semakin rendah skor yang didapat subyek semakin rendah pula 

kecerdasaan emosi yang dimiliki subyek. 
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Adapun sebaran item pada skala kecerdasan emosional ini 

dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4 

Sebaran Nomor Item Skala Kecerdasan Emosional 

Aspek 
Nomor Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Kesadaran Diri 1, 11, 21 6, 16, 26 6 

Pengaturan Diri 2, 12, 22 7, 17, 27 6 

Motivasi 3, 13, 23 8, 18, 28 6 

Empati 4, 14, 24 9, 19, 29 6 

Ketrampilan Sosial 5, 15, 25 10, 20, 30 6 

Jumlah 15 15 30 

 

2. Perijinan Penelitian 

Perijinan yang dilakukan oleh penulis pertama-tama dengan 

melakukan ijin lisan kepada Wakasek Kurikulum yang bernama 

Caecilia Erna Widyaningsih, S. Pd. Setelah mendapat ijin secara 

lisan kemudian penulis mengajukan surat permohonan guna 

memperoleh surat pengantar Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang ditujukan kepada Kepala 

Sekolah dengan nomor 239/B.7.3/FP/I/2012 tertanggal 11 Januari 

2012. Selanjutnya penulis meminta surat ijin / rekomendasi dari 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nomor 070/015/I/2012 

dan surat ijin / rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten 
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Semarang dengan nomor 070/043/I/2012.  Setelah semua surat 

terkumpul kemudian peneliti menyerahkan surat tersebut kepada 

kepala sekolah, penulis melakukan pengambilan data. 

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan 

pemberian satu set alat ukur yang terdiri dari dua macam skala yaitu 

skala kecerdasan emosional dan skala penilaian kinerja, serta lembar 

data diri yang berisi identitas diri subyek. Pemberian skala ini 

dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 dan kemudian 

dititipkan kepada wakasek kurikulum dan ditinggal dimeja guru 

masing-masing untuk kemudian diisi. Pengambilan skala dilakukan 

pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012. Pengumpulan data 

ditentukan penulis setelah berkonsultasi dengan wakasek kurikulum 

dengan tujuan agar tidak mengganggu waktu kerja dari para guru 

serta agar semua guru mendapatkan skala karena jadwal mengajar 

guru yang berbeda. 

Jumlah alat ukur yang disebar oleh peneliti berjumlah 58 buah 

dan jumlah alat ukur yang kembali kepada penulis berjumlah 47 

buah. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa guru yang membawa 

pulang skala tersebut dan kemudian hilang, serta ada guru yang 

sedang sakit dan ijin tidak masuk kerja. Dari skala yang terkumpul 

tersebut kemudian diskor dan ditabulasi sehingga menjadi data uji 
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coba. Setelah dilakukan taubulasi data kemudian diketahui item 

yang valid dan yang gugur. Skor item yang gugur kemudian 

disingkirkan dan kemudian skor item yang valid kemudian 

ditabulasi ulang dan kemudian dijadikan data penelitian. 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu komputer dengan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS)  for windows relase 14.0. 

Setelah penulis membuat tabulasi data hasil penelitian kemudian 

data tersebut dihitung untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

alat ukur tersebut. 

a. Validitas Alat Ukur 

Pengujian validitas yang dilakukan pada penelitian ini 

dilakukan denga cara korelasi Product Moment, hasilnya 

kemudian dikorelasikan dengan teknik Part Whole. 

1) Skala Penilaian Kinerja 

Berdasarkan hasil penghitungan validitas untuk skala 

penilaian kinerja didapatkan hasil, bahwa dari 40 item yang 

ada terdapat 39 item yang valid dan 1 item yang gugur. Item-

item yang valid mempunyai koefisien validitas antara 0,357 

sampai dengan 0,804 dengan p<0,05. Sebaran data item yang 
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valid dan gugur pada skala penilaian kinerja dapat dilihat 

pada tabel 5. 

Tabel 5 

Sebaran Nomor Item Valid dan Gugur 

Skala Penilaian Kinerja 

Indikator Kinerja 
Nomor 

Item 

Jumlah 

Item 

Valid 

Kesetiaan dan komitmen yang tinggi 

pada tugas mengajar 

1, 11, 21, 

31 

4 

Menguasai dan mengembangkan metode 2, 12, 22, 

32 

4 

Menguasai bahan pelajaran dan 

menggunakan sumber belajar 

3, (13), 

23, 33 

3 

Bertanggung jawab memantau hasil 

belajar mengajar 

4, 14, 24, 

34 

4 

Kedisiplinan dalam mengajar dan tugas 

lainnya 

5, 15, 25, 

35 

4 

Kreativitas dalam melaksanakan 

pengajaran 

6, 16, 26, 

36 

4 

Melakukan interaksi dengan siswa 7, 17, 27, 

37 

4 

Bersifat baik, jujur dan obyektif dalam 

membimbing siswa 

8, 18, 28, 

38 

4 

Mampu berfikir sistematis tentang apa 

yang dilakukannya 

9, 19, 29, 

39 

4 

Pemahaman dalam administrasi 

pengajaran 

10, 20, 

30, 40 

4 

Jumlah 39 

Tanpa ( ) : No item yang valid 

Dengan ( ) : No item yang gugur 
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2) Skala Kecerdasan emosional 

Berdasarkan hasil penghitungan validitas untuk skala 

kecerdasan emosional didapatkan hasil, bahwa dari 30 item 

yang ada terdapat 26 item yang valid dan 4 item yang 

dinyatakan gugur. Item-item yang valid mempunyai 

koefisien validitas antara 0,349 sampai dengan 0,716 dengan 

p<0,05. Sebaran data item yang valid dan gugur pada skala 

Kecerdasan emosional dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Sebaran Nomor Item Valid dan Item Gugur 

Skala Kecerdasan emosional 

Aspek 
Nomor Item Jumlah 

Item 

Valid Favourable Unfavourable 

Kesadaran Diri (1), 11, 21 6, 16, 26 5 

Pengaturan Diri (2), 12, 22 7, 17, 27 5 

Motivasi 3, 13, 23 (8), 18, 28 5 

Empati 4, 14, 24 9, 19, 29 6 

Ketrampilan Sosial 5, (15), 25 10, 20, 30 5 

Jumlah 15 15 26 

Tanpa ( ) : No item yang valid 

Dengan ( ) : No item yang gugur 

 

b. Reliabilitas Alat Ukur 

1) Skala Penilaian Kinerja 

Berdasarkan uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha 

Cronbach menyatakan bahwa koefisien reliabilitas sebesar 
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0,965 yang berarti skala penilaian kinerja mempunyai 

reliabilitas yang baik. 

2) Skala Kecerdasan emosional 

Berdasarkan uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha 

Cronbach menyatakan bahwa koefisien reliabilitas sebesar 

0,908 yang berarti skala keverdasan emosi mempunyai 

reliabilitas yang baik. 
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