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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Kinerja Guru 

 

2.1.1 Pengertian Kinerja  

 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai cara, perilaku, 

dan mampu seseorang Poerwadarminta ( 2005 : 598).   

 

Guru adalah sosok yang dapat di jadikan teladan, panutan sebagaimana yang di 

sebut guru singkatan dari seorang yang di gugu dan di tiru. Guru menempatkan 

posisi terhormat di masyarakat. Seorang guru merupakan pekerjaan yang 

mempunyai kewibawaan tersendiri dalam anggapan masyarakat.  Guru 

mengemban tugas mulia. Guru bukan hanya mengajarkan ilmu saja tetapi juga 

mendidik, bukan hanya mentransfer ilmuu saja tapi bertanggung jawab 

mengemban amanah mulia yaitu membimbing mengarahkan dengan sikap dan 

tingkah laku yang di jadikan panutan dan teladan bagi siswanya dan masyarakat di 

sekitarnya. 

 

Seperti pada  UUSPN No. 20/2003 Bab XI Pasal 39 Ayat 2) menyatakan  bahwa 

pendidik adalah seorang tenaga profesional memiliki tugas perencanaan dan 
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pelaksanaan proses pembelajaran, juga bertugas sebagai pembimbingan dan 

pelatihan.  

 

Menurut UU No. 14 tahun 2004 tentang Guru dan Dosen. yang disebut guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada 

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

pendidikan menengah .  

 

Dengan demikian guru adalah seorang pendidik yang tidak hanya mengajar saja 

tapi juga membimbing dan mengarahkan siswa.Sehingga seorang siswa tidak 

hanya berilmu tetapi juga mempunyai akhlak, sopan santun dan beradabsehingga 

siswa itu berguna dan dapat diterima hidup di tengah masyarakat. Guru juga 

merupakan pekerjaan yang professional artinya bahwa  gurumempunyai ilmu 

pengetahuan, dan mempunyai mampu dalam mengajar dan mendidik sesuai 

dengan bidang ajarnya  sehingga siswa mempunyai peningkatan dalam kualitas 

sumber daya manusianya. 

 

Menurut Rivai (2006:14) kinerja merupakan terjemahan dari kata performance 

yang didefinisikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan dalam proses jangka waktu tertentu selama melaksanakan 

pekerjaannya dibandingkan dalam mencapai standar hasil kerja, target atau 

sasaran ada kriteria khusus yang telah ditentukan dan disepakati bersama. 

 

 

Samsudin (2006: 159) memberikan pengertian kinerja adalah penggunakan 

mampu yang ada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan dengan meningkat 

pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 

 

Nawawi (2005: 234) memberikan pengertian kinerja sebagai hasil kerja. 

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa kinerja merupakan suatu 



 
14 

 

 
 

perilaku atau perbuatan seseorang yang secara langsung ataupun  tidak langsung 

dapat diamati oleh orang lain. 

 

Mulyasa (2005: 136) mendefinisikan kinerja merupakan prestasi kerja, dalam 

melaksanakan pekerjaannya, dalam mencapai target  kerja, hasil kerja atau unjuk 

kerja. 

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa kinerja guru merupakan 

tampilan kerja dan unjuk prestasi yang dicapai oleh seseorang guru dalam 

melaksanakan pekerjaannya dalam periode  tertentu sesuai standar kompetensi 

dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Tingkat keberhasilan 

dalam bekerja disesuaikan dengan norma, hukum, moral, dan etika yang berlaku. 

Standar kinerja merupakan patokan dan batasan  dalam pertanggungjawaban 

terhadap segala hal yang telah dikerjakan.  

 

Menurut Ivancevich dalam Direktorat Tenaga Kependidikan, (2008:20) dalam 

Barnawi dan Arifin (2012: 13), patokan tersebut meliputi (1) hasil, mengacu pada 

ukuran output utama organisasi ;(2) efisiensi, mengacu pada penggunaan daya 

langka oleh organisasi; (3) kepuasan, mengacu kepada keberhasilan organisasi 

dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya; (4) keadaptasian, 

mengacu pada ukuran tanggapan organisasi pada perubahan. 

 

 

Menurut Piet A. Sahertian dalam kusmianto (2008 :21) dalam Barnawi dan Arifin 

(2012: 14), bahwa standar  kinerja guru berhubungan dengan kualitas guru dalam 

menjalankan tugasnya, seperti : (1) bekerja dengan siswa secara individual, (2) 

persiapan dan perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media 

pembelajaran, (4) melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) 

kepemimpinan yang aktif dari guru. 

 

 

Berdasarkan dua teori diatas maka jelaslah bahwa kinerja yang di lakukan oleh 

seorang guru berdasarkan pada patokan yang di harapkan yaitu hasil mengacu 

pada output utama madrasah, efisien penggunaan tepat guna dan daya guna, 

kepuasan sesuai dengan keberhasilan madrasah dalam memenuhi kebutuhan guru 

dan siswa, keadaptasin sesuai dengan ukuran dan tanggapan madrasah pada 
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perubahan.  Sedangkan standar kinerja guru adalah kualitas seorang guru dalam 

menjalankan pekerjaannya yaitu  dalam menungkatkan kerjasama dengan siswa 

secara individu, memiliki persiapan dan perencanaan pembelajaran dengan baik, 

dapat menggunakan dan memultigunakan media pembelajaran sesuai dengan 

pokok bahasan yang akan  diajarkan, dapat mengajak dan mengikutsertakan siswa 

kedalam pengalaman belajar , sebagai pemimpin dapat memimpin siswa dengan 

bimbingan dan arahan yang aktif kreatif. 

 

Seorang guru yang memiliki kinerja baik layaknya menguasai 4 kompetensi guru. 

Kompetensi guru itu adalah bagian penting untuk menentukan tingkat mampu 

guru saat melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar. 

 

2.1.2 Standar Kompetensi Guru 

 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2007 yaitu tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  

macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru mencakup: kompetensi 

pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi pribadi dan kompetensi profesional 

semua ini diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi- kompetensi itu 

mencakup di dalam kinerja guru. 

 

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah Bagaimana guru memahami siswa, yaitu dengan 

merancang dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

mengembangkan siswa untuk aktualisasi diri di berbagai potensi yang 
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dimilikinya. Secara perinci semua subkompetensi dijabarkan menjadi indikator 

penting meliputi; 

a. Pemahaman terhadap siswa secara mendalam memiliki ciri penting: 

memahami siswa dengan pemanfaatan prinsip-prinsip perkembangan 

kognisi; memahami siswa dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal siswa. 

b. Perancang pembelajaran, termasuk pemahaman tentang landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki ciri penting: 

memahami landasan kependidikan; penerapan teori belajar dan 

pembelajaran; memilih strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik 

siswa, dan kompetensi yang dicapai, dan materi ajar; serta menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

c. Pelaksanaan pembelajaran memiliki ciri penting: mengatur latar (setting) 

pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang mendukung. 

d. Perancang dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran memiliki ciri penting: 

membuat dan mengevaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara 

berkelanjutan dengan berbagai metodedan cara; menganalisis evaluasi 

proses dan hasil belajar sebagai penentu tingkat ketuntasan belajar 

(mastery learning); dan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran selanjutnya. 

e. Pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, 

memiliki ciri penting: memfasilitasi siswa untuk pengembangan berbagai 

potensi akademik; dan pemfasilitasan siswa untuk pengembang diri pada  

potensi nonakademik. 
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2) Kompetensi Pribadi 

Kompetensi pribadi merupakan mampu personal yang tercermin di dalam pribadi 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, menjadi tauladan bagi siswa, 

memiliki akhlak mulia. Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan 

meliputi: 

a. Memiliki pribadi yang mantap dan stabil memiliki ciri penting yaitu 

berprilaku sesuai dengan norma hukum; berprilaku sesuai dengan norma 

sosial; bangga sebagai guru; dan mempunyai konsistensi dalam berprilaku 

sesuai dengan norma. 

b. Memiliki pribadi yang dewasa memiliki ciri penting yaitu: menampilkan 

kemandirian dalam berprilaku sebagai pendidik dan mempunyai etos kerja 

sebagai guru. 

c. Memiliki pribadi yang arif memiliki ciri penting yaitu: menampilkan 

tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, madrasah, dan 

masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan berprilaku. 

d. Memiliki pribadi yang berwibawa memiliki ciri penting yaitu: mempunyai 

perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan mempunyai perilaku 

yang disegani. 

e. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki ciri penting yaitu: 

berprilaku sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, 

suka menolong), dan mempunyai perilaku yang diteladani siswa. 

 

3) Kompetensi Sosial 
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Kompetensi sosial merupakan mampu guru dalam berkomunikasi dan bergaul 

secara tepat guna dengan siswa, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

siswa, dan lingkungan sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan 

indikator esensial mencakup: 

a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa memiliki 

ciri penting seperti: berkomunikasi secara efektif dengan siswa. 

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 

siswa dan lingkungan sekitar. 

 

4) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah menguasai materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam, yang mencakup penguasaan materi dan kurikulum mata pelajaran di 

madrasah dan substansi keilmuan yang integral dengan ilmu lainnya, serta 

penguasaan terhadap bagan dan teori-teori keilmuannya. Setiap subkompetensi 

tersebut memiliki ciri penting mencakup: 

a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan mata pelajaran 

memiliki ciri penting yaitu: memahami materi ajar yang ada dalam 

kurikulum madrasah; memahami struktur, konsep dan teori cara keilmuan 

yang integral dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata 

pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan yang aplikatif 

b. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki ciri penting seperti 

menguasai langkah-langkah metodologi penelitian dan kajian kritis untuk 

menguasai pengetahuan/materi mata pelajaran. 
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Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam 

kinerja guru. Oleh sebab itu, secara utuh kompetensi guru mencakup (a) 

mengenal siswa dengan cara mendalam; (b) menguasai mata pelajaran 

baik disiplin ilmu (disciplinary content) maupun bahan ajar dalam 

kurikulum madrasah (c) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik  

dalam  perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan 

hasil belajar, serta tindak lanjut untuk remedial, pengayaan; (d) memiliki 

pribadi dalam pengembangan keprofesionalitas secara berkelanjutan.  

 

2.1.3 Kinerja Guru di Madrasah 

 

 

Menurut  Sardiman  (2005),  kinerja  guru  dapat  dinilai  dari  aspek  mampudasar   

yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  guru, yang  diantaranya  meliputi  hal- hal 

berikut : 

1. Memahami  visi,  misi,  dan  tujuan  madrasah,  merencanakan  pembelajaran  

dan  melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. 

2. Menguasai  bahan atau  materi  pembelajaran,  yang  pada  dasarnya  antara 

lain  bahan mata pelajaran/lintas mata pelajaran dalam kurikulum madrasah 

dan bahan pengayaan/ penunjang mata pelajaran/lintas mata pelajaran. 

3. Mengelola  program  pembelajaran,  menyusun  KTSP,  membuat  silabus,  

membuat RPP, merencanakan  proses kegiatan belajar  mengajar dengan tepat, 

membuat program  belajar  mengajar,  mengenal  mampu  anak  didik,  

merencanakan program remedial dan merencanakan penggunaan alat bantu 

pembelajaran. 

4. Mengenal fungsi dan program bimbingan di madrasah yaitu pemahaman 

mengenai fungsi dan peranan program ini untuk kepentingan proses belajar 

mengajar. 

5. Mengenal, menyelenggarakan administrasi madrasahantara lain mampu untuk  

melakukan kegiatan administratif seperti pencatatan perkembangan dan 

pelaporan hasil belajar siswa. 

6. Memanfaatkan  media/sumber,  dengan  mampu  mengenal,  memilih,  dan 

menggunakan  pendukung  pembelajaran,  antara lain  alat  bantu,  

perpustakaan, dan teknologi komputer  secara baik sesuai dengan kebutuhan. 

7. Menggunakan  landasan  kependidikan,  sebagai  landasan  berpijak  dan  

berprilaku edukatif di setiap situasi dalam usaha mengelola interaksi belajar 

mengajar. 

8. Mengelola kelas, dengan menciptakan suasanakondusif  bagi  berlangsungnya 

kegiatan proses pembelajaran. 
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9. Mengelola  interaksi  belajar  mengajar, yaitu mampu yang dimiliki oleh  guru 

dalam upaya transformasi pengetahuan dan internalisasi nilai kepada siswa. 

Keterampilan guru menggunakan metode mengajar, menggunakan pendekatan  

pembelajaran  (approach)  berdasarkan  teori  belajar,  menggunakan sarana, 

dan alat atau teknologi pendukung merupakan komponen penting bagi 

keberhasilan pengelolaan pembelajaran. 

10. Upaya  mencapai  ketuntasan  belajar  siswa sebagaimana  yang  telah  

ditetapkan, secara efektif dan efisien dengan  menggunakan perencanaan dan  

strategi yang baik. 

11. Menilai prestasi siswa  untuk kepentingan pengajaran dengan mengenali 

potensi siswa,  menganalisis dan menggunakan data hasil belajar siswa 

sebagai umpan balik bagi  siswa. 

12. Usaha memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian dan 

pengamatan guna  keperluan pengajaran,dengan memahamihal-hal yang 

berkaitan dengan penalaran  untuk  menumbuhkan penalaran siswa dan 

mengembangkan proses belajar mengajar. 

13. Melakukan refleksi atas kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan 

pembelajaran  guna  perbaikan kegiatan pembelajaran pada masa yang akan 

datang. 

14. Mencapai hasil pembelajaran memuaskan gaya belajar siswa, dengan  

memanfaatkan  serangkaian  kecerdasan  mereka,  melejitkan  motivasi 

mereka, dan menyiapkan mereka untuk meraih prestasi. 

15. Mencapai hasil pembelajaran dengan menciptakan pemahaman konseptual 

pada siswa  antara lain  penentuan  tujuan pengajaran  yang  penting,  untuk  

membantu siswa  memahami  konsep  utama  daripada  hanya  mengingat  

fakta- fakta  yang terisolasi.   

16. Pemahaman  konseptual  siswa  meningkat  ketika  guru  menjelajahi sebuah  

topik  secara  mendalam  serta  memberikan  contoh-contoh  yang  sesuai dan  

menarik dari  konsep yang terlibat.  Konsep  adalah  pondasi  berpikir. 

 

 

Hasil  pembelajaran adalah tercapainya  prestasi  para  siswa.  Produk  guru adalah 

prestasi para siswa dengan nilai baik serta lulusan bermutu di terima pada jenjang 

berikutnya.Siswa mampu bersaing di dunia akademis, unggul dalam ajang 

perlombaan antar siswa.Mempunyai keterampilan kinestetik,  estetika, dan bahasa. 

Setelah lulus mampu dengan mudah melanjutkan pendidikan pada jenjang  yang 

lebih tinggi pada  madrasah favorit. Selain itu mampu beradaptasi dengan baik di 

masyarakat dan mampubersaing jika terjun ke dunia kerja.didikan pada tingkat 

mikro yaitumadrasahmempunyai kewenangan dan keleluasaan  lebih besar dalam  

mengelola manajemennya. 
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Pada sistem manajemen pendidikan di madrasah,  konsep dasar  mutu  

industrimoderen  dapat  dipergunakan  sebagai  landasan  mutu  pendidikan.Total  

Quality Management  (TQM)dalam  industri  moderen  dapat  dijadikanTotal  

Quality Management in Education(TQME) pada sistem pendidikan. 

2.1.4 Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Kinerja Guru  

 

 

Terwujudnya kinerja guru tidak serta merta begitu saja, melainkan ada faktor- 

faktor tertentu yang mempengaruhinya.Diantaranya adalah faktor internal dan 

faktor eksternal yang berdampak terhadap kinerja guru. 

 

Menurut Barnawi dan Arifin (2012: 43) 

Faktor internal kinerja guru adalah faktor yang datang dari dalam diri guru yang 

dapat mempengaruhi kinerjanya, contoh: Mampu, keterampilan, kepribadian, 

persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan, dan latar belakang 

keluarga. Faktor internal ini pada dasarnya di rekayasa melalui pre-service 

training dan in-service training. Pada pre-service training, menyeleksi guru 

dengan cara ketat, penyelenggaraan proses pendidikan dengan ketat, dan 

penyelenggaraan proses pendidikan yang berkualitas, serta penyaluran lulusan 

sesuai bidangnya. Pada in-service training dengan menyelenggarakan diklat yang 

berkualitas secara berkelanjutan. 

Faktor eksternal kinerja guru adalah faktor yang datang dari luar guru yang dapat 

mempengaruhi kinerjanya, contoh: gaji, sarana dan prasarana, lingkungan kerja 

fisik dan kepemimpinan. 

 

 

Berdasarkan teori diatas dipahami bahwa kinerja seorang guru di pengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal berasal dari dalam diri guru 

tersebut yaitu mampu, ketrampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, 

pengalaman dan latar belakang keluarga.Sedangkan faktor eksternal adalah faktor 

yang mempengaruhi kinerja guru dari luar diri guru tersebut, antara lain, gaji, 

sarana dan prasarana, lingkungan kerja fisik dan kepemimpinan. 
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2.1.5 Penilaian Kinerja Guru 

 
 

Dalamupaya mewujudkan kinerja yang baik diperlukan proses penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja guru diartikan sebagai penilaian dari tiap butir kegiatan tugas 

guru dalam kerangka  pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya ( Permen 

PAN No. 16 Tahun 2009 ).  

 

Menurut Uhar dalam Barnawi dan Arifin (2012:25) Penilaian kinerja merupakan 

suatu kegiatan guna menilai perilaku pegawai dalam pekerjaannya, baik secara 

kualitatif maupun secara kuantitatif. 

 

Menurut Barnawi dan arifin (2012 : 26) Secara umum penilaian kinerja guru 

mempunyai 2 fungsi utama meliputi. 

1. Untuk menilai mampu guru dalam menerapkan semua kompetensi dan 

ketrampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau 

pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah . Dengan 

demikian,profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru 

akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit 

keterampilan untuk setiap guru. 

2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran 

pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja 

dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengebangan karier dan 

promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya  Ditjen 

PMPTK ( 2010:3). 

 

 

Aspek- aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru baiknya disesuai dengan 

apa yang telah dikerjakan guru. Penilaian kinerja guru dilakukan pula untuk 

mengetahui kesesuaian  antara karakteristik guru dengan pekerjaannya.  

 

Ditjen PMPTK Dalam Barnawi dan Arifin (2012:28) Ada tiga macam aspek yang 

dinilai dalam penilaian kinerja guru yaitu : (1) Aspek yang terkait dengan proses 
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pembelajaran; (2) Aspek yang terkait dengan proses pembimbingan, (3) Aspek 

yang terkait dengan tugas tambahan.  

 

Penilaian kinerja dalam proses pembelajaran ada 4 kompetensi yang tersebar 

dalam kompetensi dan indikator meliputi. 

Tabel. 2.1 Kompetensi guru kelas/ guru mata pelajaran  

No Ranah Kompetensi Jumlah 

kompetensi Indikator 

1. Pedagogik 7 45 

2. Kepribadian 3 18 

3. Sosial 2 6 

4. Profesional 2 9 

 Total  14 78 

Sumber :  Buku Barnawi dan arifin 2012 

 

Secara umum, penilaian kinerja guru di madrasah meliputi empat tahapan 

penilaian yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pemberian nilai, dan pelaporan.  

 

Pada tahap persiapan baik pemilai dan guru harus memahami pedoman penilaian 

kinerja guru terlebih dahulu dan posisi penilaian hanya dalam rangka pembinaan 

dan pengembangan profesi guru saja bukan yang lainnya.  

 

Tahap pelaksanaan, adalah tahap mengamati sebelumnya penilai dan guru 

melakukan pertemuan terlebih dahulu tanpa orang ketiga. Pada pertemuan ini 

penilai mengumpulkan data pendukung dan berdiskusi tentang hal-hal yang tidak 

mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Pengamatan kegiatan pembelajaran 

dilakukan di kelas tanpa mengganggu proses pembelajaran. Pemberian  nilai, 

penilai memberikan nilai pada setiap kompetensi berdasarkan hasil pengamatan 

dan bukti-bukti data yang diperlukan selama pengamatan berlangsung. Hasil 

penilaian diverifikasi, dan pelaporan penilai melaporkan hasil penilaian kinerja 
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guru kepada pihak yang berwenang agar hasil tersebut dapat ditindaklanjuti. Hasil 

penilaian kinerja guru formatif dilaporkan kepada kepala madrasah atau 

koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagai masukan 

untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. 

2.1.6 Follow up Penilaian Kinerja Guru  

 

Dipandang perlunya follow up kinerja guru sebab telah kita pahami bersama 

bahwa posisi guru mempunyai peranan sangat penting dalam keberhasilan 

pendidikan di madrasah.   

 

Memperhatikan hal tersebut maka penilaian kinerja guru tidak boleh hanya 

sebatas formalitas saja tetapi harus dibarengi dengan tindak lanjut penilaian yang 

dapat mendorong peningkatan kinerja guru secara berkelanjutan. Tindak lanjut 

Penilaian Kinerja Guru ini memerlukan strategi peningkatan kinerja guru. 

 

Strategi penting yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru, yaitu dengan 

pelatihan dan motivasi kinerja.  

 

Menurut Barnawi dan Arifin (2012 : 80)  

Pelatihan digunakan untuk menangani rendahnya mampu guru, sedangkan 

motivasi kinerja adalah untuk menangani rendahnya semangat dan gairah kerja. 

Intensitas penggunaan kedua strategi tersebut tergantung dari kondisi guru itu 

sendiri.Bahkan, jika memang diperlukan, keduanya dapat digunakan secara 

simultan. 

 

 

Berdasarkan Teori diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Guru 

merupakan tampilan, cara atau prilaku, hasil kerja seorang guru dalam 

mengemban tugasnya yang mulia di sekolah sebagai pengajar dan pendidik yang 

bertanggung jawab mengemban amanah, sosok yang di gugu dan ditiru, sebagai 
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teladan bagi siswa.  Guru sebagai tenaga yang professional memiliki tugas utama 

mendidik, mengajar,  melatih, membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi 

siswa sehingga tingkat keberhasilan guru atau kinerja guru diukur dari siswa 

didikya itu  di terima pada jenjang  berikutnya. 

2.2 Komitmen Organisasi Madrasah  

 

Komitmen organisasi (organizational commitment) merupakan salah satu perilaku 

organisasi yang memegang peranan penting dalam maju mundurnya suatu 

organisasi. Komitmen seorang guru dalam sebuah organisasi madrasah sangat 

ditentukan dari loyalitas tetap berpegang teguh pada janji, keterikatan diri yang 

kuat terhadap  upaya-upaya memajukan organisasi madrasah. 

 

2.2.1 Pengertian Komitmen  

 

Menurut Luthans (2006: 249) komitmen karyawan paling sering didefenisikan 

yaitu (1) berkeinginan yang kuat dalam diri untuk tetap sebagai anggota 

organisasi tertentu, (2) berkeinginan dan berusaha keras sesuai dengan kebutuhan 

organisasi, (3) berkeyakinan tertentu dan penerimaan sesuai nilai dan tujuan 

organisasi.  

 

 

Komitmen adalah suatu sikap yang menunjukkan kesetiaan guru pada madrasah 

dan proses berlanjut dimana seorang guru mengungkapkan dan apresiasinya 

dalam memperhatikan kemajuanterjadi pada madrasah dan keberhasilan serta 

kemajuan yang berkelanjutan. 

 

Blau dan Global dalam Muchlas( 2005: 161) mengartikan bahwa  kornitmen 

sebagai pikiran dan pendapat  seseorang tercurah terhadap organisasi dalam arti 

kesetiaan, identifikasi, dan keterlibatan. Griffin (2004: 15), menyatakan bahwa 
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komitmen adalah sikap yang tercermin dalam diri individu dalam sejauhmana 

mengenal dan keterikatan dan ketertarikannya  pada organisasinya. 

 

Guru yang memiliki komitmen pada madrasah memiliki kebiasaan dapat  

diandalkan, berencana untuk menetap lebih lama di dalam madrasah, dan selalu 

mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam upaya memajukan madrasah. 

 

Porter dan Steers dalam Munandar (2004: 75) menyebutkan bahwa komitmen 

adalah sifat hubungan seorang individu dengan organisasi dengan memperlihatkan 

ciri-ciri meliputi (1).menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi,(2) mempunyai 

keinginan berbuat untuk organisasinya, (3) mempunyai keinginan yang kuat untuk 

tetap bersama dengan organisasinya. 

 

 

Menurut Mulyasa ( 2012: 37)  Komitmen dapat diartikan sebagai (a) keyakinan 

dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi; (b) kesediaan 

untuk bekerja dan menjadi bagian dari organisasi; dan (c) bersungguh-sungguh 

untuk tetap menjadi anggota organisasi.  

 

Komitmen adalah sikap konsisten, Menurut Usman ( 2009: 482) Konsisten ialah 

sifat kokoh dan teguh (persistent) pada pendirian, meskipun berbagai ancaman 

menghadang. Orang yang konsisten dapat diramalkan tingkah lakunya, tidak 

mudah berubah-ubah perilakunya (sikap, dan perbuatannya), ucapan, dan janjinya 

dapat dipercaya, serta cocok antara kata dengan perbuatannya.Ketidak 

konsistenan antara ucapan dan perbuatan, janji dan buktinya, dapat mengurangi 

bahkan menghilangkan kepercayaan. Komitmen adalah sikap kesetiaan, Menurut 

Usman (2009:483) kesetiaan ialah Keinginan untuk selalu melindungi, 

menyelamatkan, mematuhi atau taat pada apa yang di suruh atau dimintanya, dan 

penuh pengabdian. Orang yang setia tidak akan berkhianat, serong,atau selingkuh. 

 

 

2.2.2  Bentuk Bentuk Komitmen 

 

Ada Beberapa bentuk bentuk komitmen antara lain adalah apa yang di sebut pada 

teori di bawah ini  
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Allen dan Meyer dalam Panggabean (2004: 135), mendefenisikan komitmen 

sebagai sebuah konsep yang mempunyai tiga dirnensi (bentuk) yaitu affective, 

normative, dan continuancecommitment.Affective commitment adalah tingkat 

seberapa jauh seorang karyawan secara emosi terikat, mengenal, dan terlibat 

dalam organisasi.Continuance commitment adalah suatu penilaian terhadap, biaya 

yang terkait dengan meninggalkan organisasi.Normative commitment merujuk 

kepada tingkat seberapa jauh seseorang secara psychological terikat untuk 

menjadi karyawan dan sebuah organisasi yang didasarkan kepada perasaan seperti 

kesetiaan, kehangatan, pemilikan, kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan, dan 

lain-lain. 

 

 

Greenberg dan Baron (2005: 182), menyatakan 

“Continuance commitment, suggested by the goal-congruence approach refers to 

the strength of a person’s lendency to need to continue working for an organ 

ization because he or she cannot effort to do otherivise “Affective commitment, 

suggested by the goal-congruence approach, refers to the strength of a person ‘s 

desire to continue working for an organization because he or she agree., with it 

and wants to do so ““Normative commitment, this kind of commitment refers to 

employees feelings of obligation to stay with the organization because of 

pressures from others. 

 

Jelaslah bahwa ada tiga bentuk komitmen antara lain mencakup : 

a. Continuance commitment yaitu komitmen yang terjadi pada seseorang 

sehinggaa orang tersebut tetap mau bekerja dan mengikuti komitmen 

dikarenakan tujuan yang sama dengan kekuatan pemimpin tersebut 

seseorang itu tidak ada pilihan untuk melakukan sesuatu tindakan dan 

ketidak mampuannya mengupayakan pekerjaan yang lain. 

b. Affective commitment yaitu komitmen yang terjadi pada seseorang 

sehingga orang tersebut tetap mau bekerja dan mengikuti komitmen 

dikarenakan tujuan yang sama dan memang dia setuju dengan kekuatan 

pemimpin tersebut, Sampai mau melakukan pekerjaan dengan sukarela. 
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c. Normative commitment yaitu komitmen yang terjadi dikarenakan suatu 

kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga melakukan pekerjaan tersebut 

karena terpaksa agar tetap pada organisasi tersebut. 

 

2.2.3  Konsekuensi dari Komitmen 

 

Menurut Greenberg dan Baron (2005: 184), konsekuensi dan komitmen yaitu : 

(1). Commited employees are less likely to withdraw. Karyawan yang mempunyai 

komitmen mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk mengundurkan 

diri.Sernakin besar komitmen karyawan pada organisasi, maka semakin kecil 

kemungkinan untuk mengundurkan diri. Komitmen mendorong orang untuk tetap 

mencintai pekerjaannya dan akan bangga ketika dia sedang berada di sana. (2). 

Commited employees are less willing to sacrfIce for the organization. Karyawan 

yang mempunyai komitmen bersedia untuk berkorban demi 

organisasinya.Karyawan yang mempunyai komitmen menunjukkan kesadaran 

tinggi untuk membagikan dan berkorban yang diperlukan untuk kelangsungan 

hidup perusahaan. 

 

 

Berdasarkan teori diatas ada  2 konsekuensi dalam berkomitmen  seorang guru 

1. Guru yang berkomitmen kemungkinan kecil untuk mengundurkan diri. 

Semakin besar komitmen guru dalam madrasah maka semakin kecil 

kemungkinan untuk mundur, komitmen mendorong orang untuk tetap 

mencintai pekerjaannya walaupun sebesar dan seberat apapun juga, serta akan 

bangga dan cinta terhadap madrasah tempat dia bekerja. 

2. Guru yang berkomitmen bersedia rela berkorban jiwa dan raga demi 

madrasahnya. Guru yang mempunyai komitmen menunjukkan kesadaran 

tinggi akan pentingnya posisi dirinya sehingga mau mengorbankan diri untuk 

kelangsungan hidup madrasah. 
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2.2.4 Pedoman untuk Meningkatkan Komitmen 

 

Dessler dalam Luthans (2006:250), memberikan pedoman 

 

untuk mengimplementasikan sistem manajemen yang dapat membantu 

rnemecahkan masalah dan meningkatkan komitmen pada diri karyawan yaitu: (1) 

berkomitmen pada nilai utama manusia (2) membuat aturan tertulis, 

mempekerjakan manajer yang baik dan tepat dan mempertahankan komunikasi (3) 

memperjelas dan mengkomunikasikan misi organisasi, berkarisma, menggunakan 

praktik perekrutan berdasarkan nilai, menekankan onintasi berdasarkan nilai dan 

pelatihan, membentuk tradisi. (4) menjamin keadilan organisasi mempunyai 

prosedur penyampaian keluhan yang komprehensif, menyediakan komunikasi 

dua-arah yang ekstensif (5) menciptakan rasa komunitas, membangun 

homogenitas berdasarkan nilai, keadilan, menekankan kerja sama, saling 

mendukung, tim kerja, berkumpul bersama. (6) mendukung perkembangan 

karyawan, melakukan aktualisasi, memberikan pekerjaan menantang pada tahun 

pertama, memajukan dan memberdayakan, mempromosikan dan dalam 

menyediakan aktivitas perkembangan, menyediakan keamanan kepada karyawan 

tanpa jaminan. 

 

Meningkatkan dan membangun komitmen anggota organisasi madrasah dapat 

ditumbuhkan melalui semangat bekerjasama di lingkungan madrasah. 

 

Menurut Michael dalam Mulyasa (2012 : 38)  mengemukakan prosedur 

menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan madrasah/madrasah meliputi :  

 

a. Tentukan tujuan bersama dengan jelas  

Sebuah tim bagaikan kapal yang berlayar di lautan luas. Jika tim tidak 

mempunyai tujuan dan arah yang jelas, maka tidak akan menghasilkan 

apa-apa. Tujuan merupakan pernyataan apa yang harus diraih oleh tim. 

Dan memberikan daya memotivasi setiap anggota untuk bekerja. 

b. Perjelas keahlian dan tangung jawab anggota  

Setiap anggota tim harus menjadi pemain di dalam tim. Masing-masing 

bertanggungjawab terhadap suatu bidang atau jenis pekerjaan / tugas. 

c. Sediakan waktu untuk menentukan cara bekerjasama  

Meskipun setiap orang menyadari tujuan hanya bisa dicapai melalui 

kerjasama, namun bagaimana kerja sama itu harus dilakukan perlu adanya 

pedoman. Baik secara tertulis baik secara konvensi atau kesepakatan. 

d. Hindari Masalah yang bisa diprediksi 

Mengantisipasi masalah yang bisa terjadi.kepalamadrasah yang baik harus 

dapat mengarahkan warga madrasah untuk mengantisipasi masalah yang 

akan  muncul di madrasah bukan sekedar memecahkan masalah.  

e. Gunakan aturan madrasah yang telah disepakati bersama.  
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Peraturan madrasahakan banyak membantu mengendalikan penyelesaian 

pekerjaan, dan menyediakan petunjuk ketika ada hal yang salah. Selain itu 

perlu ada konsensus warga madrasah dalam mengerjakan pekerjaan. 

f. Senantiasa bekerjasama 

Caranya dengan membuka pintu gagasan untuk setiap warga madrasah. 

Tim seharusnya menciptakan lingkungan terbuka  gagasan setiap anggota. 

g. Wujudkan gagasan menjadi kenyataan. 

Menggali dan memacu kreativitas warga madrasah dan mewujudkan 

menjadi suatu kenyataan. Di madrasah banyak sekali gagasan yang kreatif, 

usahakan di wujudkan agar warga madrasahbersemangat  meraih tujuan. 

h. Perangi konflik negatif, dan jangan sekali-kali menumbuhkan konflik 

Di madrasah sering muncul sumber konflik seperti pembagian tugas ang 

tidak merata, ada yang terlalu berat tetapi ada yang ringan.Ini sumber 

konflik negatif yang harus di cegah agar tidak terjadi. 

i. Saling  Percaya. 

jika kepercayaan anggota hilang, sulit bagi tim untuk bekerja sama. 

Sumber saling tidak percaya berawak dari kebijakan yang tidak transparan 

atau konsensus yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu dan kepala 

madrasah tidak berprilaku apapun. 

j. Evaluasi Tim secara berkelanjutan.  

Tim yang efektif akan  menyediakan waktu untuk melihat proses dan hasil 

kerja tim.  

k. Jangan Menyerah 

Bangkitkan kreativitas warga madrasah dengancara menggunakan 

kerangka pikir dan pendekatan baru terhadap masalah. 

 

 

Berdasarkan teori diatas berarti komitmen seorang guru di madrasah dapat dilihat 

dari keseharian mengemban tugas, sikap dan prilaku yang menyukai pekerjaan di 

madrasah bukan hanya sebagai anggota formalitas biasa tetapi benar-benar 

mengusahakan kemajuan madrasah, mendahului kepentingan madrasah diatas 

kepentingan pribadi, setia tanpa syarat terhadap madrasah, selalu senang terlibat 

dalam pekerjaan dan turut partisipasi dalam setiap kegiatan, mendukung 

kemajuan. Selalu dapat di percaya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di 

madrasah.Dan menerima segala keputusan yang terbaik untuk kemajuan madrasah 

guna mencapai tujuan, visi dan misi kepala madrasah. 
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Dari definisi yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi merupakan suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi ditandai 

dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-

nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan 

organisasi, keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai 

anggota organisasi dengan indikator: (1) afektif, terdiri dari keterikatan, 

mengenal, keterlibatan, (2) berkelanjutan terdiri dari kekhawatiran, kerugian, (3) 

normatif terdiri dari kesetiaan, kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan. 

 

2.3 Komunikasi Interpersonal  

 

Menurut Joseph A Devito dalam Uchjana ( 2003: 60) 

Komunikasi interpersonal “ the process of sending and receiving massage 

between two persons or among small group of person, with same effect and same 

immediatefeedback (Proses pengiriman dan penerimaan pesan-kesan antara dua 

orang atau lebih dalam  sekelompok orang dengan beberapa akibat dan beberapa 

umpan balik secepatnya.  

 

 

Sedangkan menurut Muhammad (2004: 158) Komunikasi interpersonal adalah 

proses pertukaran informasi diantara orang perorang  dan biasanya diantara dua 

orang dapat langsung diketahui balikannya. 

 

Komunikasi interpersonal bersifat dialogis, Komunikasi dua arah antara pemberi 

berita dengan penerima berita terjadi dengan  langsung, sehingga pada saat itu 

juga pemberi berita dapat mengetahui dengan seketika tanggapan dari penerima 

berita, apakah berita itu di terima secara positif atau negatif. Apabila belum 

dimengerti, maka pemberi berita dapat mengulangi berita itu dan memberi 

kesempatan terhadap komunikan agar supaya bertanya seluas-luasnya.  
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2.3.1 Komunikasi Interpersonal yang Efektif 

 

Menurut Kumar dalam Wiryanto (2005: 36) dan Dc vito dalam Sugiyo( 2005: 4) 

bahwa ciri-ciri komunikasi interpersonal tersebut yaitu: 

1. Keterbukaan (Openess), yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati 

informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. 

2. Empati (Empathy), yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. 

3. Dukungan (Supportiveness), yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung 

komunikasi berlangsung efektif. 

4. Rasa positif (positivenes), seseorang harus mempunyai perasaan positif 

terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan 

menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. 

5. Kesetaraan atau kesamaan (Equality,), yaltu pengakuan secara diamdiam 

bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mernpunyai sesuatu yang 

penting untuk disumbangkan. 

 

Demikian pula apa yang di ungkapkan  oleh Dc vito dalam Sugiyo (2005: 4) 

bahwa ciri-ciri kornunikasi interpersonal tersebut demikian. Lima ciri-ciri 

efektifitas kamunikasi antar pribadi tersebut, dapat dijelaskan meliputi: 

1. Keterbukaan (Openess) 

Keterbukaan atau sikap terbuka sangat berpengaruh dalam menumbuhkan 

komunikasi interpersonal yang efektif.Keterbukaan adalah pengungkapan reaksi 

atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang dihadapi serta memberikan 

informasi tentang masa lalu yang relevan untuk memberikan tanggapan kita di 

masa kini tersebut. 

 

Johnson dalam Supratiknya (2009:14) mengartikan keterbukaan diri yaitu 

memberitahukan  kepada orang lain perasaan yang di rasakan  kepada sesuatu 

yang  dikatakan atau dilakukan, atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian 

yang baru  kita saksikan. Secara psikologis, apabila seseorang  membuka diri 

kepada orang lain, maka orang lain akan merasa aman dalam melakukan 

komunikasi interpersonal  akhirnya orang lain  akan turut membuka diri untuk 

berkomunikasi. 



 
33 

 

 
 

Brooks dan Emmert dalam Rahmat (2005: 136) mengemukakan bahwa 

karakteristik orang yang terbuka adalah meliputi: 

a. Menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data dan keajegan logika. 

b. Membedakan dengan mudah, melihat nuansa. 

c. Mencari informasi dan berbagai sumber 

d. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya. 

 

2. Empati (Empathy) 

Kornunikasi interpersonal akan berlangsung mendukung apabila pemberi berita 

menunjukkan rasa empati pada penerima pesan. 

Menurut Sugiyo (2005: 5) empati dapat diartikan sebagai menyelami perasaan 

orang lain atau turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Lain pula  Surya 

dalam Sugiyo (2005:5) mengartikan  bahwa empati adalah sebagai suatu 

kesediaan untuk memahami orang lain secara paripurna baik yang nampak 

maupun yang tidak nampak, khususnya dalam aspek perasaan, pikiran dan 

keinginan. 

Individu dapat mcnempatkan diri dalam suasana perasaan, pikiran dan keinginan 

orang lain sedekat mungkin apabila individu tersebut dapat berempati. Apabila 

empati tersebut tumbuh dalam proscs komunikasi interpersonal, maka suasana 

hubungan komunikasi akan dapat berkembang dan tumbuh sikap saling 

pengertian dan penerimaan. 

Menurut Jumarin (2002: 97) menyatakan bahwa empati tidak saja berkaitan 

dengan aspek kognitif, tetapi juga mengandung aspek afektif, dan ditunjukkan 
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dalam gerakan, cara berkomunikasi (mengandung dimensi kognitjf afektf 

perseptual, somatic/kinesthetic, apperceptual dan communicative).  

 

3. Dukungan (Supportiveness) 

Dalam komunikasi interpersonal dibutuhkan sikap memberi dukungan kepada  

pihak pemberi berita agar terjadinya saling berpartisipasi dalam komunikasi. Hal 

ini senada dikemukakan Sugiyo (2005: 6) dalam komunikasi interpersonal perlu 

adanya suasana yang mendukung atau inmotivasi, lebih-lebih dan pemberi berita. 

Menurut Rahmat (2005: 133) rnengemukakan bahwa “sikap supportif adalah 

sikap yang mengurangi sikap defensif. Orang yang defensif cenderung  

melindungi diri dari tanggapan dalarn situasi komunikan dan pada memahami 

pesan orang lain. 

Dukungan adalah memberikan dorongan atau mengobarkan sernangat kepada 

orang lain dalam suasana hubungan kornunikasi. Sehingga dengan adanya 

dukungan dalam situasi tersebut, komunikasi interpersonal akan bertahan lama 

karena tercipta keadaan yang kondusif.  

Jack R.Gibb dalam Rahmat (2005: 134) menyebutkan beberapa perilaku yang 

menimbulkan perilaku suportif, yaitu: 

a) Deskripsi, yaitu menyampaikan perasaaan dan persepsi kepada orang lain tanpa 

menilai; tidak memuji atau mengecam, mengevaluasi pada gagasan, bukan 

pada pribadi orang, orang tersebut merasa bahwa kita menghargai diri mereka. 

b) Orientasi masalah, yaitu mengajak untuk bekerja sama mencari pemecahan 

masalah, tidak mendikte orang lain, tetapi secara bersama-sama menetapkan 

tujuan dan memutuskan bagaimana mencapainya. 
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c) spontanitas, yaitu sikap jujur dan  tidak menyelimuti motif yang terpendam.  

d) provisionalisme, yaitu kesediaan untuk meninjau kembali pendapat diri sendiri, 

mengakui bahwa manusia tidak luput dan kesalahan sehingga wajar kalau 

pendapat dan keyakinan din sendiri dapat berubah. 

4. Rasa positif (Positivenes) 

Kecerdasan seseorang adalah rasa positif untuk mampu berprilaku berdasarkan 

penilaian yang baik tanpa merasa bersalah yang berlebihan, menerima diri sebagai 

orang yang bernilai dan penting bagi orang lain, memiliki keyakinan atas 

kemampuannya  untuk mengatasi masalah, peka terhadap kebutuhan orang lain, 

pada kebiasaan sosial yang akan diterimanya,  pemberian dan penerimaan pujian 

tanpa pura-pura memberi dan menerima dengan penghargaan tanpa merasa 

bersalah. 

Menurut Sugiyo (2005: 6) mengartikan bahwa rasa positif adalah adanya cerdas 

berprilaku pada diri kornunikator untuk memberikan penilaian yang positif pada 

diri penerima informasi. Komunikasi interpersonal sebaiknya diantara si pemberi 

berita dan si penerima berita saling menunjukkan sikap positif, karena dalam 

hubungan komunikasi tersebut akan timbul keadaan yang menyenangkan, 

sehingga pemutusan hubungan komunikasi tidak boleh terjadi.  

Rahmat (2005: 105) menyatakan bahwa sukses komunikasi interpersonal banyak 

tergantung pada kualitas memandang dan rasa diri,  positif atau negatif. 

Pandangan dan perasaan kepada diri yang positif, akan lahir pola perilaku 

komunikasi interpersonal yang positif pula. 

6. Kesetaraan (Equality) 
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Kesetaraan merupakan perasaan setara dan sama dengan yang lain, sebagai 

seseorang yang  tidak tinggi atau rendah, walaupun terdapat kesenjangan  dalam 

kemampuan tertentu, latar belakang keluarga atau sikap yang ada pada diri orang 

lain terhadapnya. Rahmat (2005: 135) mengemukakan bahwa persamaan atau 

kesetaraan adalah suatu sikap bagaimana memperlakukan orang lain dengan cara 

horizontal dan deniokratis, tidak memandang diri sendiri lebih tinggi atau lebih 

baik dan orang lain karena status sosial, kekuasaan, kemampuan intelektual, 

kekayaan atau ketampanan. Dalam persamaan tidak menunjukkan  perbedaan, 

artinya tidak mengggurui, tetapi berbicara sebagaimana pada tingkat yang sama, 

yaitu mengkomunikasikan rasa hormat dan penghargaan pada perbedaan pendapat 

hingga akhirnya proses komunikasi akan berjalan dengan baik dan lancar. 

Komunikasi atau Communication mengandung pengertian hubungan, 

komunikasi,kabar, dan pemberitahuan. Setiap kehidupan manusia tidak dapat 

lepas dari komunikasi,karena manusia tidak dapat lepas dari hubungannya dengan 

lingkungan. Dengan kata lain untuk menjalin hubungan antara guru dengan warga 

madrasah harus dengan komunikasi. 

 

Mulyana (2007:73) mengemukakan : komunikasi antar pribadi (interpersonal 

communication) adalah komunikasi antara seorang dengan orang lainnya  secara 

berhadapan, yang memungkinkan terjadinya interaksi  secara langsung, baik 

secara verbal maupun non verbal. 

 

Wina Sanjaya ( 2012: 102) Komunikasi interpersonal menjelaskan pada kita 

bagaimana stimulus ditangkap, diberi arti dan di tangkap kembali melalui memori 

manusia. Hal ini memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap proses 
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pengembangan media pembelajaran. Mengapa demikian?Sebab media 

pembelajaran diarahkan agar seseorang mampu menangkap pesan yang ingin di 

sampaikan oleh seorang sumber pesan secara benar dalam arti sesuai dengan yang 

di maksud sumber pesan. 

 

Seperti yang dilakukan oleh guru dalam melakukan pembelajaran dan pembinaan  

terhadap siswa sudah melakukan komunikasi interpersonal. Bentuk khusus dari 

komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi diadik (dyadic communication) 

yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami isteri, dua teman sejawat, dua 

sahabat dekat, guru dan siswa,guru danguru,gurudan kepalamadrasah. 

 

Ciri-ciri komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan 

menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun non 

verbal.Keberhasilan komunikasi menjadi tanggungjawab para peserta komunikasi. 

kedekatan hubungan antara guru-siswa, antar guru-guru, antara guru-kepala 

madrasah yang saling berkomunikasi satu sama lain akan tercermin pada jenis-

jenis pesan atau respon non verbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang 

ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat, bebas mengubah topik pembicaraan, 

kenyataannya komunikasi antar pribadi bisa saja didominasi oleh satu pihak guru-

siswa oleh guru, guru-kepala madrasah oleh kepala madrasah. 

 

Dalam pengertian yang lebih luas bahwa komunikasi adalah pengiriman dan 

penerimaan informasi, instruksi atau perintah yang jelas dan akurat, serta 

memberikan umpan balik baik secara lisan atau tertulis. 
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Pesan atau informasi dalam komunikasi perlu mendapat perhatian karena 

merupakan inti dari proses komunikasi, maka pesan atau informasi yang 

disamp[aikan harus jelas. Selanjutnya perlu memberikan feed back yang tepat 

sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari pengirim informasi  sehingga akan 

terjadi komunikasi timbal balik atau komunikasi yang aktif. 

 

Melalui Proses komunikasi interpersonal guru dan warga madrasah dapat saling 

menyesuaikan diri dan memahami makna dari pesan yang disampaikan baik 

secara verbal maupun nonverbal. Jadi komunikasi adalah suatu proses 

menyampaikan makna atau pesan dari guru kepada warga madrasah lain. Hal 

tersebut kadang dapat dilakukan secara verbal atau tertulis. 

 

Prinsip pemikiran yang sama juga dikemukakan oleh Griffin (2004 : 487) bahwa 

komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi dari satu orang 

terhadap orang lain. 

 

Komunikasi akan efektif,atau tidak efektif tergantung pada semua unsur yang 

terlibat, yaitu guru sebagai pemberi berita maupun pada warga madrasah yang 

menjadi penerima berita. Proses pengiriman berita dan reaksi  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal 

adalah komunikasi yang terjadi antar guru dengan siswa, guru dengan guru untuk 

melakukan pertukaran informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori dan 

berfikir dengan cara tertentu, dengan indikator: (1) keterbukaan (keinginan untuk 

terbuka antara seseorang yang ingin berkomunikasi dengan orang lain), (2) empati 

(merasakan perasaan seperti yang dialami oleh orang lain), (3) dukungan, baik 
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yang diucapkan. maupun tidak diucapkan, (4) kepositifan, mengandung arti yang 

positif terhadap diri orang lain (5) kesamaan (mengetahui kesamaan pribadi atau 

saling menyadari bahwa kedua belah pihak yang berkomunikasi mempunyai hak 

yang sama walaupun mungkin kedudukannya berbeda). 

 

 

2.4 Kecerdasan Emosional 

 

2.4.1 Pengertian Emosi 

 

Menurut Cooper dan Sawaf (2002: 14) Emosi dianggap memiliki kedalaman dan 

kekuatan sehingga dalam bahasa latin, misalnya, emosi dijelaskan sebagai motus 

anima yang arti nya jiwa yang menggerakkan kita.  

 

Menurut Goleman (2000: 7) Akar kata emosi adalah movere, kata kerja Bahasa 

Latin yang berarti .menggerakkan, bergerak. Emosi mempunyai peran dalam 

peningkatan proses membangun pikiran dalam berbagai bentuk dalam 

pengalaman kehidupannya. 

 

Salovey dan Mayers dalam Wahyono( 2002: 37) menyatakan bahwa emosi adalah 

suatu respon terorganisir, termasuk sistem fisiologis, yang melewati berbagai 

batas sub-sistem psikologi, misalnya kognitif, motivatif, dan pengalaman. Ini 

menunjukkan pengertian bahwa emosi merupakan respon dan stimulus yang 

didapat  dari lingkungan sekelilingnya yang terorganisasi dengan baik yang 

melewati sub-sistem psikologis. 

 

2.4.2  Pengertian Kecerdasan 
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Kecerdasan adalah suatu mampu tertinggi dari jiwa seseorang yang hanya dimiliki 

oleh manusia. kecerdasan ini dibawa oleh  manusia sejak lahir, kecerdasam 

merupakam gen pembawa dan sejak itulah potensi kecerdasan itu mulai berfungsi 

dan berlangsung mengikuti dan mempengaruhi waktu dan kualitas perkembangan 

diri manusia itu, dan pada saat sudah berkembang, maka fungsi kecerdasan akan 

semakin berarti lagi bagi manusia yaitu akan mempengaruhi kualitas penyesuaian 

dirinya dengan lingkungannya. Mampu kecerdasan dalam fungsinya yang 

disebutkan terakhir bukanlah mampu genetis yang dibawa sejak lahir, melainkan 

merupakan mampu hasil pembentukan atau perkembangan yang dicapai oleh 

individu. 

 

Menurut Gardner dalam Rose dan Nichole (2002: 58) mengemukakan bahwa 

kecerdasan adalah mampu untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu 

produk yangbernilai dalam satu latar belakang budaya atau lebih. 

 

Menurut Sabri (2011: 115) Kecerdasan merupakan kata benda yang menerangkan 

kata kerja atau keterangan. Seseorang diketahui  kecerdasannya ketika ia 

berprilaku dan  berbuat dalam suatu keadaan  secara cerdas atau bodoh; 

kecerdasan seseorang dilihat dari cara orang itu berbuat atau berprilaku.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecerdasan merupakan suatu mampu 

yamg dimiliki oleh individu untuk memecahkan masalahnya. Kecerdasandapat 

dilihat dari sudut pandang waktu dan tempat. Makin tua umur seseoramg maka 
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akam makin bertambah kecerdasannya, dan sesuai pada tempat mana seseoramg 

tumbuh dan berkembang. 

 

Amstrong berpendapat dalam Dalyono ( 2011:182)  bahwa kecerdasan merupakan 

mampu untuk menangkap situasi baru serta mampu untuk belajar dari pengalaman 

masalalu seseorang. Kecerdasan bergantung pada konteks, tugas serta tuntutan 

yang dihadapi oleh kehidupan seseoramg dan bukan tergantung pada nilai 

Intelligency Question, atau dari gelar seseoran dari sekolah di perguruan tinggi 

maupun reputasi yang telah seseoramg capai ditempat bekerjamya yang 

bergengsi. Sedangkan Super dan Cites dalam Dalyono (2011: 182) 

mengemukakan defenisi kecerdasan sebagai mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan atau belajar dari pengalaman. 

 

Dari beberapa pengertian kecerdasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kecerdasan adalah mampu seseorang dalam memecahkan 

masalah hidup untuk mencapai solusi yang  terbaik dalam menghadapi masalah 

itu  sesuai dengan kondisi ideal suatu kebenaran.  

 

Gardner dalam Rose dan Nichole  (2002,345)  

membagi kecerdasan menjadi tujuh macam yaitu, kecerdasan linguistik, 

kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan musical, 

kecerdasann  kinestetik-tubuh, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal. 

 

 

2.4.3   Hakikat Kecerdasan Emosional 
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Kecerdasan emosional menurut Goleman (2000: 65-67) adalah mampu seseorang 

untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri 

mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri,dan dalam hubungan dengan orang 

lain. Dengan demikian, kecerdasan emosional dibutuhkan sekali bagi seseorang 

baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial agar tetap bisa diterima dan 

sukses di lingkungan seperti di madrasah tempat bekerja. 

Kecerdasan emosional adalah mampu untuk menggabungkan secara sadar 

pikiran,perasaan, dan tindakan untuk bersahabat dengan diri sendiri dan orang lain  

Menurut Kosasih(2011:1)  Pengertian tersebut menyiratkan bahwa terdapat 

kolaborasi antara kesadaran pikiran, perasaan dan tindakan untuk berkompromi 

dengan diri sendiri dan orang lain. 

 

Menurut Seagel dalam (Wahyono: 2008: 21) menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional merupakan tanggungjawab atas harga diri, kesadaran diri, kepekaan 

sosial, emosi. hipokampus mendukung kerja amigdala dalam menyimpan memori 

emosi, mengkonsolidasi memori non-emosi secara detail dan menyampaikan 

memori tersebut ke jaringan memori yang berbeda di otak. Lobus frontalis 

bertanggungjawab dalam pengaturan emosi sehingga memunculkan respon emosi 

yang tepat. 

 
 

Kinerja otak sebagai pusat koordinasi dapat dijabarkan meliputi; informasi-

informasi yang diterima alat indera akan dibawa oleh thalamus melewati sinapsis 

tunggal menuju amigdala, sedang sebagian besar lainnya dikirim ke neokorteks. 

percabangan tersebut memungkinkan amigdala dapat memberikan respon emosi 

tanpa pengolahan informasi dan analisis dari neokorteks. Kasus tersebut disebut 

Goleman sebagai .pembajakan emosi. 
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Dalam Goleman (2000:17-39)  Terdapat beberapa hal yang dapat dicatat pada 

pembahasan tentang anatomi pembajakan emosi, yaitu: 

1) Amigdala berperan sebagai sumber emosi. Hipocampus dan amigdala 

merupakan bagian penting dalam ingatan dan pembelajaran otak. Amigdala 

sendiri merupakan spesialis masalah-masalah emosional yang jika dipisahkan 

dari otak maka seseorang tidak dapat menangkap makna emosional atau 

mengalami kebutaan afektif. Le Doux adalah orang pertama yang 

menemukan peran amigdala dalam otak emosional, yang menjelaskan bahwa 

amigdala mampu mengambil alih kendali apa yang kita kerjakan bahkan 

sewaktu otak sedang berpikir. Hal ini menumbangkan gagasan lama tentang 

sistem limbik dengan menempatkan amigdala pada pusat tindakan dan 

struktur limbik lainnya pada peran yang amat berbeda.  2) Inti kecerdasan 

emosi. Amigdala bereaksi berdasarkan kognitif bawah sadar, yaitu 

menangkap stimulus dari lingkungan sehingga mengetahui identitas apa yang 

diterima serta memutuskan menyukai atau tidak baru kemudian memberi 

pendapat tentangnya. hal ini dapat menjelaskan mengapa emosi begitu 

penting bagi nalar yang efektif di dalam pengambilan keputusan. Adanya 

pengaruh dari fungsi amigdala terhadap neokorteks inilah yang merupakan 

inti kecerdasan emosional. 3) Mekanisme kerja kecerdasan emosi. Lobus 

prefrontal bagian kanan yang terletak pada ujung lain dari sirkuit prefrontal 

merupakan tempat perasaan-perasaan negatif (takut, marah, dan sebagainya).  

Lobus prefrontal bagian kiri merupakan bagian yang berfungsi untuk 

mematikan atau mengatur emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa lobus prefrontal merupakan saklar 

peredam ledakan amigdala atau menjadi manajer emosi dengan tugas 

menghambat sinyal-sinyal yang telah dikirim oleh amigdala dan pusat-pusat 

limbik lainnya. 4) Dinamika IQ dikalahkan EI Korteks prefrontal merupakan 

wilayah yang bertanggungjawab jterhadap .ingatan kerja., yaitu mampu 

atensi untuk menyimpan fakta-fakta penting dalam pikiran yang berguna 

untuk penyelesain masalah. Lobus Prefrontal ini terkait dengan sirkuit otak 

limbik. Kaitan antara sirkuit prefrontal amigdala inilah yang merupakan titik 

temu antara nalar dan emosi. 

 

 

Dengan demikian kemurungan emosional yang terus menerus dapat mengganggu 

mampu kerja intelektual seseorang sehingga dalam pengambilan keputusan dapat 
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menimbulkan bencana.Kecerdasan rasional saja tidak menyediakan mampu untuk 

menghadapi gejolak yang ditimbulkan oleh kesulitan hidup.Kecerdasan emosi 

yang memotivasi untuk mencari manfaat dan potensi unik kita dan mengaktifkan 

aspirasi dan nilai-nilai yang paling dalam, mengubahnya dari apa yang kita 

fikirkan menjadi apa yang kita jalani. 

 

Dalam Setiadi (2001 : 44) Kecerdasan emosional Reuven Bar On dibagi menjadi 

lima, yaitu:1) Ranah intrapribadi mempunyai lima skala yaitu;  kesadaran diri, 

sikapasertif, kemandirian, penghargaan diri dan aktualisasi diri.2) Ranah 

antarpribadi mempunyai tiga skala yaitu; empati tanggungjawabsosial dan 

hubungan antarpribadi. 3) Ranah penyesuaian diri/orientasi kognitif mempunyai 

tiga skala yaitu; ujirealitas, sikap fleksibel dan pemecahan masalah.4) Ranah 

pengendalian stress mempunyai dua skala; ketahananmenanggung stress dan 

pengendalian impuls. 5) Ranah suasana hati/afeksi punya dua skala ; optimisme 

dan kebahagiaan.  

 

Hal ini serupa dengan pendapat Segel (2000: 26-27) bahwa wilayah EQ adalah 

hubungan pribadi dan antarpribadi; EQ bertanggungjawab atas harga diri, 

kesadaran diri, kepekaan sosial dan mampu adaptasi sosial. Menurut Salovey 

dalam Wahyono (2002: 28)  memperluas kecerdasan emosional menjadi lima 

wilayah utama, yaitu: 

 

1) Empati 
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Merasakan yang dirasakan oleh orang lain dan memahami perspektifnya, 

menumbuhkan hubungan saling percaya serta menyelaraskan diri dengan 

bermacam-macam orang. 

 

2) Kesadaran diri 

Mengetahui apa yang kita rasakan dan menggunakannya untuk memandu 

pengambilan keputusan diri sendiri serta mempunyai tolok ukur yang realistis atas 

mampu dan kepercayaan diri yang kuat. 

 

3) Pengaturan diri 

Menangani emosi kita sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas; 

peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya 

suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. 

 

4) Motivasi 

Menggunakan hasrat untuk menggerakan dan menuntun menuju sasaran, 

membantu mengambil inisiatif dan berprilaku sangat efektif serta bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustasi. 

 

5) Keterampilan sosial 

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan 

cermat membaca situasi dan jaringan sosial dan berinteraksi dengan lancar serta 

menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi orang lain. 

 

Senada dengan pendapat di atas, menurut Shapiro (2001:5)  juga menyebutkan 

kualitas kualitas kecerdasan emosional, diantaranya: empati, mengungkapkan dan 
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memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, mampu menyesuaikan 

diri, disukai, mampu memecahkan masalah antarpribadi, ketekunan, 

kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. 

 

Ketika berbicara mengenai urgensitas kecerdasan emosional yang dimiliki 

seseorang dalam kehidupan,  

 

Suharsono (2004:97) mengungkapkan  beberapa keuntungan  kecerdasan 

emosional meliputi;  1.  kecerdasan emosional dengan jelas dapat menjadi alat 

umtuk  pengendalian diri, sehingga seseorang dapat berhati-hati agar tidak 

terjerumus ke dalam tindakan-tindakan bodoh yang merugikan dirinya sendiri 

maupun orang lain. 2.  kecerdasan emosional bisa di gunakan pada kehidupan 

yang nyata sebagai cara yang terbaik untuk mempropagandakan dalam 

menghembuskan dan membesar-besarkan ide, konsep atau bahkan sebuah produk. 

3. kecerdasan emosional adalah bekal bagi seseorang untuk mengembangkan 

bakat kepemimpinan dalam bidang apa pun. Karena setiap model kepemimpinan 

sesungguhnya membutuhkan visi, misi, konsep, program dan yang tak kalah 

pentingnya untuk di propagandakan di samping pentingnya dukungan dan 

partisipasi dari para anggota. 

 

Berdasarkan teori diatas Kecerdasan emodional itu merupakan sifat bawaan 

seseorang dari lahir, tetapi dalam pengembangannya kecerdasan itu tidak luput 

dari proses waktu yang lama, sehingga makin tua umur seseorang dimungkinkan 

memiliki kecerdasan emosional cenderung tinggi pula, kecerdasan seseorang juga 
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dapat dilihat dari tempat dimana seseorang hidup, tempat seseorang itu 

beradaptasi makin pandai seseorang beradaptasi maka kecerdasan emosionalnya 

cenderumg meningkat.  

 

Begitu pula konflik atau masalah yang terjadi dalam kehidupan seseorang dapat 

memacu kecerdasan emosional, makin sulit masalah yang dihadapi maka 

kecenderungan kecerdasan emosional makin baik pula.  

Kecenderungan emosional itu merupakan mampu seseorang untuk mengenali diri 

sendiri dan diri orang lain, memotivasi diri dengan cara mengelola emosi, 

mengendalikan emosi  dengan baik pada diri sendiri,dan dalam hubungan dengan 

orang lain. Dengan demikian, kecenderungan emosional dibutuhkan bagi 

seseorang baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial agar tetap bisa 

diterima dan sukses di lingkungan seperti di madrasah tempat bekerja. 

 

2.5 Penelitian yang Relevan 

 

2.5.1 Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2012). 

 

Berjudul “ Hubungan Kompetensi Pedagogik, iklim sekolah, dan kecerdasan 

Emosional dengan kinerja guru pada madrasah menengah pertama (SMP) di 

kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah”, Ismail,. Dengan menggunakan 

metode ex post facto deskriptif korelasional, mendeskripsikan hubungan antar 

variabel.  
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Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

sama sama menggunakan metode ex post facto deskriptif korelasional  dengan 4 

variabel. Satu variabel penelitian yang sama yaitu  kinerja guru.  

 

Perbedaannya adalah 3 variabel yaitu penulis meneliti tentang komunikasi 

interpersonal, komitmen organisasi, dan kecenderungan emosionalpenelitian ini 

tidak melainkan meneliti  kompetensi pedagogik dan iklim madrasah. 

 

2.5.2 Penelitian yang dilakukan oleh Ato Triyono (2011) 

 

Berjudul “ Pengaruh Komunikasi Interpersonal,komitmen organisasi dan motivasi 

berprestasi terhadap kinerja guru madrasah menengah Kejuruan Swasta di Kota 

Metro”, Ato Triyono. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

korelasional, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana 

dan analisi regresi berganda melalui uji F dan uji t dengan maksud untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05).  

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

meneliti 4 variabel, dengan 3 variabel yang sama yaitu komunikasi interpersonal, 

kinerja guru, dan komitmen organisasi. Dan satu variabel yang berbeda yaitu 

motivasi berprestasi guru.  
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Perbedaan nya dalam perhitungan penelitian ini menggunakan regresi 

menganalisis pengaruh setiap variabel sedangkan peneliti hanya meneliti 

hubungannya saja. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hubungan masing-masing 

variabel bebas dan variabel terikat, maka penulis membuat kerangka pemikiran 

hubungan antar variabel meliputi: 

 

2.6.1 Hubungan komitmen organisasi guru dengan kinerja guru pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri sekecamatan Kotaagung 

 

Komitmen adalah sikap pribadi yang dapat di ramalkan karena pribadi ini tidak 

mudah goyah dalam berpegang teguh pada suatu pendirian.Komitmen seorang 

guru di madrasah dapat dilihat dari keseharian mengemban tugas, sikap dan 

prilaku yang menyukai pekerjaan di madrasah bukan hanya sebagai anggota 

formalitas biasa tetapi benar-benar mengusahakan kemajuan madrasah, 

mendahului kepentingan madrasah diatas kepentingan pribadi, setia tanpa syarat 

terhadap madrasah, selalu senang terlibat dalam pekerjaan dan turut partisipasi 

dalam setiap kegiatan, mendukung kemajuan. Selalu dapat di percaya dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan di madrasah.Dan menerima segala keputusan 

yang terbaik untuk kemajuan madrasah guna mencapai tujuan, visi dan misi 

kepala madrasah. Berdasarkan uraian diatas dapat diasumsikan bahwa komitmen 

organisasi ada hubungan yang signifikan  dengan kinerja guru di madrasah. 
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2.6.2 Hubungan komunikasi interpersonal guru dengan kinerja guru pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri sekecamatan Kotaagung 

 

Penyampaian materi pembelajaran di kelas membutuhkan pendekatan intens 

kepada siswa yang biasanya terjadi dalam suatu pembelajaran. Mampu 

komunikasi seorang guru dibutuhkan untuk terjadinya transfer ilmu yang optimal. 

Efektifitas komunikasi interpersonal guru dan siswa merupakan kompetensi sosial  

yang diharapkan ada pada setiap guru,  salah satu faktor  dalam mencapai 

performance guru yang baik, maka guru akan senantiasa memperbaiki dan 

memperbaharui pola pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga hal 

tersebut menjadikan mutu pembelajaran dan lulusan yang baik pula.Hal ini dapat 

diasumsikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara komunikasi 

interpersonal guru dangan kinerja guru. 

 

2.6.3 Hubungan kecerdasan emosional guru dengan kinerja guru pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri sekecamatan Kotaagung 

 

Kecerdasan emosional menentukan posisi seseorang mempelajari ketrampilan-

ketrampilan praktis yang didasarkan pada lima unsurnya yaitu kesadaran diri, 

motivasi diri, pengendalian diri, empati dan ketrampilan dalam membina 

hubungan. Kecerdasan emosional ini merupakan kompetensi pribadi, dimana 

seorang guru mempunyaikecerdasan emosional mendukung kinerja guru yang 

tinggi diharapkan terjadi peningkatan mutu  pembelajaran. Sehingga dapat 
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meningkatkan nilai prestasi siswa dan mutu lulusan.Hal ini diasumsikan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan kinerja guru. 

 

2.6.4 Hubungan Komitmen organisasi, komunikasi interpersonal, dan 

kecenderungan emosional guru bersamaan dengan kinerja guru pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri sekecamatan Kotaagung 

 

Komitmen organisasi, komunikasi interpersonal, dan kecerdasan emosional 

adalah ketiga variabel tersebut bersama-sama diharapkan mendukung kinerja guru 

untuk peningkatan mutu pembelajaran guna meningkatkan nilai prestasi siswa. 

Uraian kerangka berpikir digambarkan dengan diagram konteks hubungan, 

meliputi: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Konteks konstilasi Hubungan komitmen organisasi  (X1), 

Komunikasi interpersonal (X2), Kecenderungan Emosional (X3)  

dan Kinerja Guru (Y). 

 

  X1-Y  
  X1 

  X2-Y  
   Y   X2 

  X3-Y    X3 

X1,X2,X3 - Y 
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2.7  Hipotesis 

Peneliti mengajukan hipotesis meliputi: 

2.7.1 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara komitmen organisasi 

dengan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan Kotaagung. 

2.7.2 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara komunikasi interpersonal 

dengan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan Kotaagung. 

2.7.3 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan Kotaagung. 

2.7.4 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara komitmen organisasi, 

komunikasi interpersonal, kecerdasan emosional secara bersamaan dengan 

kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan Kotaagung 


