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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT DAN KECERDASAN 

EMOSIONAL TERHADAP KINERJA TENAGA PENDIDIK SMP DAN 

SMA AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

Fajari Hansyah 

 

 

Yayasan Pendidikan Al Kautsar (YPAK) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta 

Rajabasa adalah salah satu sekolah swasta di Bandar Lampung dan telah 

mengelola kegiatan pendidikan umum sejak 16 Januari 1992. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah konflik peran ganda yang dimiliki tenaga pengajar yang 

sudah berkeluarga seperti waktu kerja, yang dapat menimbulkan konflik peran 

sehingga dapat berdampak kepada kelelahan emosional dalam diri tenaga pengajar 

yang dapat menurunkan kinerja. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik peran ganda (work 

family conflict) dan kecerdasan emosional terhadap kinerja tenaga pendidik. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner 

dengan skala likert yang disebar kepada tenaga pengajar Yayasan Pendidikan Al 

Kautsar unit SMP dan SMA. Teknik penyebaran kuesioner dilakukan kepada 

populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga 

pendidik SMP dan SMA Al Kautsar Bandar lampung  berjumlah 107 orang  yang 

nantinya akan menjadi responden dalam penelitian ini. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik peran ganda (work family 

conflict) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja tenaga pengajar, 

kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga 

pengajar. Saran bagi YPAK sebaiknya melaksanakan kegiatan pelatihan 

pengembangan manajemen diri dan untuk Lembaga Pendidikan Al-Kautsar perlu 

mengurangi tuntutan kerja bagi tenaga pendidik. 

. 

Kata Kunci : Konflik Peran Ganda (Work Family Conflict), Kecerdasan 

Emosional, Kinerja. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF WORK FAMILY CONFLICT AND EMOTIONAL 

INTELLIGENCE ON THE PERFORMANCE OF THE EDUCATION 

POWER OF AL KAUTSAR SMP AND HIGH SCHOOL, BANDAR 

LAMPUNG 

 

 

By 

 

Fajari Hansyah 

 

 

Al Kautsar Education Foundation (YPAK) is an unit located on Jalan Soekarno 

Hatta Rajabasa is one of the private schools in Bandar Lampung and has been 

managing general education activities since January 16, 1992. The problem in this 

study is the dual role conflict owned teaching staff who are married like work time, 

which can lead to role conflict so that it can have an impact on emotional fatigue in 

the teaching staff who can reduce performance. 

 

This study aims to determine the effect of conflict of multiple roles (work family 

conflict) and emotional intelligence on the performance of teaching staff. The 

method of data collection in this study was to use a questionnaire with a Likert scale 

that was distributed to the teaching staff of the Al Kautsar Education Foundation in 

junior and senior high school units. The questionnaire distribution technique was 

carried out to the study population. The population used in this study were educators 

of Bandar Lampung Lampung Middle School and Al Kautsar High School totaling 

107 people who would later become respondents in this study. 

 

The results of this study indicate that multiple role conflict (work family conflict) has 

a negative and significant effect on the performance of teaching staff, emotional 

intelligence has a positive and significant effect on the performance of the teaching 

staff. Suggestions for YPAK is carry out self management development training 

activities and Al-Kautsar Educational Institutions need to reduce the demands of 

work for teaching staff. 

 

Keywords: Work Family Conflict, Emotional Intelligence, Performance. 
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sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia memiliki pengaruh yang penting dalam menjalankan 

aktivitas atau kegiatan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

mengacu pada kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem-sistem yang 

memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan (Noe, et al. 2010). Strategi 

yang mendasari praktik-praktik perlu dipertimbangkan agar dapat 

memaksimalkan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Menurut Hasibuan 

(2011) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efesien untuk mencapai suatu tujuan. 

 

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi terjadi sangat pesat beberapa dekade di 

era globalisasi saat ini. Perkembangan ekonomi yang terjadi begitu pesat seiring 

berkembangnya kemajuan teknologi. Persaingan dan tuntutan- tuntutan ekonomi 

mendorongwanita ikut berperan aktif dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga. Menurut Goldsmit (1998) dalam Apollo dan Cahyadi (2012) 

kesejajaran kedudukan antara wanita dan laki-laki bukan merupakan kendala bagi 

wanita untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Menurut 

Apollo dan Cahyadi (2012) ketidakseimbangan pemenuhan kedua peran tersebut 

dapat mendorong munculnya konflik peran ganda akibat pergeseran kodrat yaitu 



2 

 

ketika menjadi seorang istri dan ibu berubah menjadi wanita yang bekerja 

menjadikan wanita memiliki dua peran. 

 

Pekerjaan dan keluarga adalah dua ranah utama dalam kehidupan sebagian besar 

orang. Penelitian mengenai hubungan antara dua ranah tersebut berkembang 

karena perubahan pada komposisi demografis dari angkatan kerja (Edwards, et 

al., 2000) dalam (Noor, 2004). Menurut Greenhaus dan Beutell (1985) konflik 

peran adalah sebuah konflik yang timbul akibat tekanan-tekanan yang berasal dari 

pekerjaan dan keluarga. Menurut Netemeyer (1996) konflik terjadi apabila 

tuntutan untuk bertanggung jawab pada salah satu peran baik dari keluarga 

maupun pekerjaan bertentangan, yakni keterlibatan pada pekerjaan mempersulit 

keterlibatan pada keluarga atau sebaliknya.  

 

Konflik memiliki dua bentuk, yaitu konflik pekerjaan-keluarga serta konflik 

keluarga-pekerjaan (Yavas, et al., 2008). Bentuk konflik ini merupakan bentuk 

dua arah di mana bekerja untuk keluarga dan keluarga untuk bekerja. Bentuk 

konflik dua arah ini menunjukan bahwa prediksi bisa berkaitan dengan pekerjaan, 

keluarga dan faktor individu yang terkait dengan tingkat konflik peran yang 

dialami oleh seseorang. Menurut Netemeyer et al (1996) beberapa indikator yang 

mempengaruhi Work Family Conflictdiantaranya adalah: 

1. Konflik pekerjaan keluarga atau Work Family Conflict (WFC) 

2. Konflik keluarga pekerjaan atau Family Work Conflict (FCW) 

 

Menurut Kahn, et al. (1964) dalam Boyar, et al. (2006) konflik peran antara 

pekerjaan dan keluarga terjadi ketika tekanan yang terkait dengan keanggotaan 

dalam sebuah organisasi bertentangan dengan tekanan dari menjadi anggota 
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keluarga. Tuntutan pekerjaan berhubungan dengan tekanan yang berasal dari 

beban kerja yang berlebihan, seperti pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-

buru (deadline). Pengertian dan komunikasi yang kurang baik di dalam keluarga 

dapat menyebabkan kondisi keluarga menjadi kurang harmonis, oleh sebab itu 

perlu keseimbangan dan cara bagaimana agar keluarga dan pekerjaan sama-sama 

tidak menimbulkan konflik. Menurut Karetepe (2012) ketika karyawan 

dihadapkan dengan tuntutan pekerjaan yang berlebihan dan tidak dapat mengelola 

dua arah konflik antara pekerjaan dan peran keluarga, mereka mengalami 

kelelahan emosional. Karyawan seperti itu pada umumnya akan menunjukkan 

kinerja pekerjaan yang buruk. 

 

Menurut Jordan dan Troth’s (2002) dalam Zhang, et al. (2014) individu dengan 

tingkat kecerdasan emosional tinggi lebih efektif dalam menyelesaikan konflik 

daripada individu dengan tingkat kecerdasan emosional yang rendah. Emosi tanpa 

dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik yang tinggi sehingga diperlukan 

teknik dalam mengelola emosi seseorang. Menurut Goleman (2000) dalam 

Mangkunegara (2006) kecerdasan emosional (EQ) menentukan 80% pencapaian 

kinerja individu dan orgaisasi, sedangkan IQ (kecerdasan pikiran) hanya 20% 

menentukan kinerja.  

 

Patton dalam Mangkunegara (2006) menjelaskan bahwaorang yang memiliki 

kecerdasan emosi akan mampu menghadapi tantangan dan menjadikan seorang 

manusia yang penuh tanggung jawab, produktif dan optimis dalam menghadapi 

dan menyelesaikan masalah yang ternyata sangat diperlukan di dalam lingkungan 

kerja. Guru yang memiliki kecerdasan emosional yang baik diharapkan dapat 



4 

 

mengendalikan emosi secara sehat di lingkungan kerja terhadap siswa,sesama 

guru dan atasan sehingga terwujud kerjasama dan hubungan yang baik antartim 

dan antarbagian untuk menunjang keefektifan penyelesaian pekerjaan dan 

tanggung jawab yang diberikan organisasi. 

 

Menurut Salovey dan Mayer (1990) dalam Shih dan Susanto (2010) kecerdasan 

emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan 

kemampuan individu untuk memonitor perasaan sosial danemosi pada orang lain, 

memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing 

proses pemikiran mereka. Hal tersebut merupakan teknik dalam mengelola emosi 

agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dalam bekerja. Individu yang 

memiliki kecerdasan emosional tinggi akan memiliki motivasi yang tinggi, 

insprasi yang tinggi, kualitas kepemimpinan, keterampilan negoisasi yang tinggi, 

dan kepribadian yang menyenangkan begitu pula sebaliknya seseorang individu 

yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah.  

 

Menurut Wong et al (2007) dalam Sulaiman dan Noor (2015) 

beberapa indikator mempengaruhi kecerdasan emosional diantaranya: 

1. Kesadaran diri 

2. Empati 

3. Manajemen diri 

4. Motivasi diri 

 

Hasil penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Shih dan Susanto (2010) juga 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional mempunyai dampak positif pada 

kinerja. Hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja, 
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baik buruknya citra organisasi dibandingkan dengan organisasi lain adalah pada 

kinerjanya. Koopmans et al, (2014) mengemumakan bahwa kinerja karyawan 

adalah perilaku atau tindakan yang relevan dengan tujuan organisasi. Karena 

kinerja karyawan yang baik suatu organisasi dapat mempertahankan eksitensi dan 

menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.  

 

Kinerja karyawan adalah tingkat keberhasilan karyawan dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya (Gibson, 2003). Kinerja adalah hasil kerja, secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberkan kepada Mangkunegara 

(2007). Karyawan merupakan aset organisasi yang sangat berharga yang harus 

dikelola dengan baik oleh organisasi agar dapat memberikan kontribusi yang 

optimal.  

 

Mahsun (2005) yang mendefinisikan kinerja sebagai suatu gambar mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perencanaan strategis suatu organisasi. Koopmans et al (2014) mengatakan bahwa 

ada beberapa indikator yang dapat digunakaan dalam penilaian individu terhadap 

kinerja karyawan di suatu organisasi, antara lain: 

1. Kinerja Tugas 

2. Kinerja Konsektual  

3. Perilaku KerjaKontaproduktif 

 

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Pendidikan Al Kautsar (YPAK) yaitu unit 

SMP dan SMA Al Kautsar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Rajabasa adalah 
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salah satu sekolah swasta di Bandar Lampung dan telah mengelola kegiatan 

pendidikan umum sejak 16 Januari 1992.Arti dari Al Kautsar adalah nikmat yang 

banyak. Maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Al Kautsar sebagaimana 

tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan Al Kautsar pada Bab IV Pasal 4, yaitu 

berperan serta membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, 

unggul, Islami dan berwawasan global. Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia melalui bidang pendidikan, dakwah, beasiswa pendidikan bagi anak 

kurang mampu, bantuan kepada kelompok masyarakat rawan aqidah dan tidak 

mampu, serta berbagai kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang 

keberlangsungan Yayasan Al Kautsar Lampung dalam upaya untuk membangun 

sumber daya manusia Islami, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlakul karimah. Visi Yayasan Al Kautsar pada saat ini adalah : Unggul, 

Islami, dan Global.  

 

Berikut daftar jumlah tenaga pendidik SMP Al Kautsar Bandar Lampung. 

 

Tabel 1. Jumlah Tenaga Pendidik SMP Al Kautsar Bandar Lampung 

No Jabatan Wanita Pria 

1 Kepala Sekolah - 1 

2 Wakil Kepala Sekolah 1 2 

3 Guru 26 14 

Jumlah 27 17 

Sumber: Yayasan Al Kautsar Bandar Lampung 2019 

 

Tabel 2. Jumlah Tenaga Pendidik SMAAl Kautsar Bandar Lampung 

No Jabatan Wanita Pria 

1 Kepala Sekolah - 1 

2 Wakil Kepala Sekolah 2 1 

3 Guru 36 23 

Jumlah 38 25 

Sumber: Yayasan Al Kautsar Bandar Lampung 2019 
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Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik SMP teridiri dari 27 

tenaga pendidik wanita dan 17 tenaga pendidik pria serta tabel 2 menunjukkan 

jumlah tenaga pendidik SMA yang teridiri dari 38 tenaga pendidik wanita dan 25 

tenaga pendidik pria. Yayasan Pendidikan Al Kautsar (YPAK) juga memiliki data 

absensi. Tabel 3 yang menujukkan tingkat absensi tenaga pendidik Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Al Kautsar 

Bandar Lampung. Cara perhitungan tingkat absensi tenaga pendidik adalah 

dengan menghitung jumlah absensi dalam hitungan hari atau dengan 

menunjukkan hari ketikhadiran seluruh tenaga pendidik baik pria maupun wanita 

selanjutnya dibandingkan dengan total hari kerja tenaga pendidik tersebut. 

Menurut Hasibuan (2011) dalam perhitungan tingkat absensi dapat dihitung 

menggunakan rumus :  

 

Tingkat Absensi =  
Jumlah Absensi 

Total Hari Kerja
 𝑥 100% 

 

Tabel 3. Tingkat Absensi Tenaga Pendidik SMP Al Kautsar Bandar Lampung 

Tahun 2018 

 

Bulan 

Status 

Jumlah 

hari 

kerja 

Jumlah 

Pegawai 

Total 

hari 

Kerja 

Jumlah 

Absen 

(hari) 

tingkat 

Absensi 

(%) 
1 2 3 

(2x3) 

4 
5 

Januari 
Sudah berkeluarga 

18 
34 612 35 5.71% 

Belum berkeluarga 10 180 4 2.22% 

Februari 
Sudah berkeluarga 

19 
34 646 29 4.48% 

Belum berkeluarga 10 190 5 2.63% 

Maret 
Sudah berkeluarga 

20 
34 680 30 4.41% 

Belum berkeluarga 10 200 7 3.50% 

April 
Sudah berkeluarga 

21 
34 714 28 3.92% 

Belum berkeluarga 10 210 3 1.42% 

Mei 
Sudah berkeluarga 

20 
34 680 38 5.58% 

Belum berkeluarga 10 200 5 2.50% 

Juni 
Sudah berkeluarga 

11 
34 374 29 7.75% 

Belum berkeluarga 10 110 2 1.81% 

Juli 
Sudah berkeluarga 

12 
34 408 40 9.80% 

Belum berkeluarga 10 120 3 2.50% 
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Bulan 

Status 

Jumlah 

hari 

kerja 

Jumlah 

Pegawai 

Total 

hari 

Kerja 

Jumlah 

Absen 

(hari) 

tingkat 

Absensi 

(%) 
1 2 3 

(2x3) 

4 
5 

Agustus 
Sudah berkeluarga 

21 
34 714 32 4.48% 

Belum berkeluarga 10 210 6 2.85% 

September 
Sudah berkeluarga 

21 
34 714 29 4.06% 

Belum berkeluarga 10 210 4 1.90% 

Oktober 
Sudah berkeluarga 

22 
34 748 30 4.01% 

Belum berkeluarga 10 220 4 1.81% 

November 
Sudah berkeluarga 

21 
34 714 31 4.34% 

Belum berkeluarga 10 210 5 2.38% 

Desember 
Sudah berkeluarga 

14 
34 476 40 8.40% 

Belum berkeluarga 10 140 3 2.14% 

Rata rata tingkat absensi 
Berkeluarga 5.57% 

Belum Berkeluarga 2,30 % 

Sumber:Yayasan Al Kautsar Bandar Lampung 2018, diolah.  

 

Tabel 4. Tingkat Absensi Tenaga Pendidik SMA Al Kautsar Bandar Lampung 

Tahun 2018 

 

Bulan 

Status 

Jumlah 

hari 

kerja 

Jumlah 

Pegawai 

Total 

hari 

Kerja 

Jumlah 

Absen 

(hari) 

Tingkat 

Absensi 

(%) 
1 2 3 

(2x3) 

4 
5 

Januari 
Sudah berkeluarga 

18 
48 864 45 5.20% 

Belum berkeluarga 15 270 5 1.85% 

Februari 
Sudah berkeluarga 

19 
48 912 43 4.71% 

Belum berkeluarga 15 285 8 2.80% 

Maret 
Sudah berkeluarga 

20 
48 960 40 4.16% 

Belum berkeluarga 15 300 7 2.33% 

April 
Sudah berkeluarga 

21 
48 1008 41 4.06% 

Belum berkeluarga 15 315 9 2,85% 

Mei 
Sudah berkeluarga 

20 
48 960 48 5.00% 

Belum berkeluarga 15 300 8 2,66% 

Juni 
Sudah berkeluarga 

11 
48 528 49 9.28% 

Belum berkeluarga 15 165 10 6.06% 

Juli 
Sudah berkeluarga 

12 
48 576 52 9.02% 

Belum berkeluarga 15 180 5 2.77% 

Agustus 
Sudah berkeluarga 

21 
48 1008 48 4.76% 

Belum berkeluarga 15 315 7 2.22% 

September 
Sudah berkeluarga 

21 
48 1008 49 4.86% 

Belum berkeluarga 15 315 7 2.22% 

Oktober 
Sudah berkeluarga 

22 
48 1056 49 4.64% 

Belum berkeluarga 15 330 8 2,42% 

November 
Sudah berkeluarga 

21 
48 1008 49 4.86% 

Belum berkeluarga 15 315 6 1,90% 

Desember 
Sudah berkeluarga 

14 
48 672 52 7.73% 

Belum berkeluarga 15 210 8 3,80% 

Rata rata tingkat absensi 
Berkeluarga 5.69% 

Belum Berkeluarga 2.82% 

Sumber: Yayasan Al Kautsar Bandar Lampung 2018, diolah  
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Tabel 3 menunjukkan tingkat absensi dari 44 tenaga pendidik SMPAl Kautsar 

Bandar Lampung pada tahun 2018 terlihat bahwatingkat absensi menunjukkan 

angka yang berfluktuasi. Tingkat absensi tenaga pendidik SMP yang sudah 

berkeluarga tertinggi terjadi pada bulan Juli 9.80% dan tingkat absensi terendah 

yang sudah berkeluarga terjadi pada bulan Aprilsebesar 3.92%. Serta tabel 4 

menunjukkan tingkat absensi dari 63 tenaga pendidik SMAAl Kautsar Bandar 

Lampung pada tahun 2018 terlihat bahwatingkat absensi menunjukkan angka 

yang berfluktuasi. Tingkat absensi tenaga pendidik SMA yang sudah berkeluarga 

tertinggi terjadi pada bulan Desember 7.73% dan tingkat absensi terendah yang 

sudah berkeluarga terjadi pada bulan April sebesar 4.06%. Tingkat absensi tenaga 

pendidik berpengaruh terhadap kinerja, apabila tingkat absensi tenaga pendidik 

tinggi.  

 

Kinerja individu seorang pegawai merupakan aspek penting bagi sebuah 

organisasi karena prestasi yang baik dari para pegawai akan membantu 

perusahaan mencapai tujuannya. Ada banyak aspek yang dapat dilihat untuk 

mengetahui bagaimana kinerja sebuah organisasi yaitu dengan cara melakukan 

penilaian kinerja. Menurut Bacal (2012) penilaian kinerja adalah proses dimana 

kinerja individu diukur dan dievaluasi. Penilaian kinerja menjawab pertanyaan, 

seberapa baik karyawan bekerja selama periode waktu tertentu. 

 

Penilaian terhadap kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) diAl Kautsar diuraikan 

secara total unit dan yayasan dengan menggunakan instrumen penilaian Daftar 

Penilaian Prestasi Tahunan (DP2T). Nilai DP2T diberikan dalam bentuk skor nilai 

dari 1 hingga 7 dengan keterangan sebagai berikut: 
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a. Skor 1 =Sangat Buruk 

b. Skor 2 =Buruk 

c. Skor 3 =Kurang 

d. Skor 4 =Sedang 

e. Skor 5 =Baik 

f. Skor 6 =SangatBaik 

g. Skor 7 =Istimewa 

 

Untuk dapat melihat hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja terhadap SDM Al 

Kautsar, berikut disajikan data penilaian DP2T dua tahun terakhir, yaitu tahun 

2017 dan tahun 2018 

 

Tabel 5. Penilaian DP2T pada Guru SMP Pelaksanaan TugasPrestasi Kerja 

(PTPK) dan Pengetahuan Komitmen Pencapain Visi Alkautsar (PKPV) 

 
Skor Tahun2017 Tahun2018 

PTPK PKPV PTPK PKPV 

Jml 

Guru 

Jml 

/Grup 

% Jml 

Guru 

Jml 

/Grup 

% Jml 

Guru 

Jml 

/Grup 

% Jml 

Guru 

Jml 

/Grup 

% 

1 0  

0 

 

 

0 

0  

3 

6,8 0  

3 

 

6.8 

0  

3 

6.8 

2 0 0 0 0 

3 0 3 3 3 

4 0 0 0 6 6 13,6 2 2 4.6 10 10 22.7 

5 4  

44 

 

100 

5  

35 

 

79,6 

5  

39 

 

88.6 

7  

31 

70.5 

6 31 20 27 18 

7 9 10 7 6 

∑ 44 44 100%  44 44 100% 44 44 100% 44 44 100% 

Sumber: Yayasan Al Kautsar Bandar Lampung 2018, diolah  

 

Dari tabel 5 diatas menjelaskan bahwa penilaiain DP2T pada guru SMP Alkautsar 

tahun 2017 dan 2018 kategori Pelaksanaan Tugas Prestasi Kerja (PTPK) dan 

Pengetahuan Komitmen Pencapain Visi Alkautsar (PKPV)mengalami penurunan. 

Hal ini terlihat dari hasil persentase(PTPK) dengan skor tinggi5-7 pada tahun 
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2017 sebesar 100%menjadi 88.6% pada tahun 2018. Dan pada kategori (PKPV) 

hasil persentase dengaan skor tinggi 5-7 pada tahun 2017 sebesar 79,6% menjadi 

70.5% pada tahun 2018. 

 

Tabel 6. Penilaian DP2T pada Guru SMA Pelaksanaan TugasPrestasi Kerja 

(PTPK) dan Pengetahuan Komitmen Pencapain Visi Alkautsar (PKPV) 

 
Skor Tahun2017 Tahun2018 

PTPK PKPV PTPK PKPV 

Jml 

Guru 

Jml 

/Grup 

% Jml 

Guru 

Jml 

/Grup 

% Jml 

Guru 

Jml 

/Grup 

% Jml 

Guru 

Jml 

/Grup 

% 

1 0  

1 

 

 

1,5 

0  

2 

3.3  0  

3 

 

4,7 

0  

2 

3.3 

2 0 0 0 0 

3 1 2 3 2 

4 4 4 6,5 5 5 7.9 5 5 7,9 8 8 12.6 

5 20  

58 

 

92,0 

31  

56 

 

88.8 

24  

55 

 

87.4 

30  

53 

84.1 

6 29 14 23 15 

7 9 11 8 8 

∑ 63 63 100%  63 63 100% 63 63 100% 63 63 100% 

 

Dari tabel 6 diatas menjelaskan bahwa penilaiain DP2T pada guru SMA Alkautsar 

tahun 2017 dan 2018 kategori Pelaksanaan Tugas Prestasi Kerja (PTPK) dan 

Pengetahuan Komitmen Pencapain Visi Alkautsar (PKPV)mengalami penurunan. 

Hal ini terlihat dari hasil persentase(PTPK) dengan skor tinggi5-7 pada tahun 

2017 sebesar 92.0% menjadi 87.4% pada tahun 2018. Dan pada kategori (PKPV) 

hasil persentase dengaan skor tinggi 5-7 pada tahun 2017 sebesar 88.8% menjadi 

84.1% pada tahun 2018. 

 

Penilaian tentang Pelaksanaan Tugas dan Prestasi Kerja dilakukan oleh atasan 

langsung dengan hal-hal yang meliputi: (a) penyelesaian tugas yang diamanatkan; 

(b) prestasi yang diraih atau kelebihan-kelebihan dalam pelaksanaan tugasnya. 

Penilaian ini dilakukan tiap tahun oleh YPAK untuk mengetahui seberapa baik 

guru melakukan tugasnya dan prestasi kerjanya. Guru juga dapat mengetahui 
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seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat ditingkatkan jika sudah 

baik, dan diperbaiki jika memang masih terdapat kekurangan.  

 

Penilaian terhadap aspek Pengetahuan Ke Al Kautsaran dan Komitmen dilakukan 

melalui dua cara, yaitu ujian tulis untuk pengetahuan ke Al Kautsaran dan 

penilaian dari atasan langsung untuk komitmen. Penilaian komitmen pegawai 

dalam pencapaian visi Al Kautsar meliputi hal-hal positif: 

a. Sikap dan tindakan harianpegawai; 

b. Ide/ gagasan untuk pengembangan Al Kautsar; 

c. Partisipasi dalam pengembangan AlKautsar; 

d. Kesertaan dalam kegiatan yang dilaksanakan olehyayasan/sekolah/unit; 

e. Masa kerja/pengabdiannya di AlKautsar; 

f. Prestasi yang dicapai, 

 

Hal-hal lain yang dipandang negatif oleh yayasan seperti: 

a. Kesertaan dalam seleksi pegawai di tempat lain. 

 

Bedasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT DAN KECERDASAN 

EMOSIONAL TERHADAP KINERJA TENAGA PENDIDIK SMP DAN 

SMA AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG” 

 

B. Rumusan Masalah 

Konflik dalam keluarga dan kecerdasan emosional pegawai (guru) dapat 

mempengaruhi kinerja, hal tersebut sudah dibuktikan dalam beberapa penelitian 

terdahulu, namun apakah hal serupa juga terjadi pada tenaga pendidik di SMP dan 
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SMA Al Kautsar Bandar Lampung? Hal ini menjadi dasar rumusan permasalahan 

dibawah ini: 

1. Apakah konflik peran ganda (work family conflict) berpengaruh terhadap 

kinerja Tenaga Pendidik SMP dan SMA Al kautsar ? 

2. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadapkinerja Tenaga Pendidik 

SMP dan SMA Al kautsar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh konflik peran ganda (work family conflict) 

terhadap kinerja Tenaga Pendidik SMP dan SMA AlKautsar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja 

tenagapendidik SMP dan SMA Al kautsar. 

 

D. ManfaatPenelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bidang sumber 

daya manusia dalam kaitannya dengan konflik peran ganda (work family 

conflict) dan kecerdasan emosional terhadap kinerja tenaga pendidik. 

2. Sebagai bahan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya 

tentang pengaruh konflik peran ganda (work family conflict) dan kecerdasan 

emosional terhadap kinerja tenaga pendidik. 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. TUJUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DANHIPOTESIS 

 

 

 

A. Konflik Peran Ganda (Work-Family Conflict) 

1. Pengertian Konflik Peran Ganda (Work-Family Conflict) 

Pesatnya perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup dari tahun ke 

tahun menyebabkan tingginya tuntutan wanita untuk bekerja dan memberikan 

tambahan income dalam keluarga. Wanita yang seharusnya melakukan peran 

pengasuhan secara penuh pada anak dan keluarganya, harus membagi waktu 

sedemikian rupa antara keluarga dan pekerjaan. Menurut Noor (2004) secara 

naluriah wanita memiliki peran pengasuhan dalam keluarga, namun dengan 

adanya keterlibatan pada pekerjaan serta tuntutan dari pekerjaan yang semakin 

banyak menjadikan wanita rentan mengalami konflik. Pembagian tugas kerja 

yang kurang seimbang menjadikan wanita mengalami kesulitan dalam ke- 

hidupannya, terutama yang menyangkut masalah menyeimbangkan antara 

keluarga danpekerjaannya. 

 

Konflik pekerjaan-keluarga atau Work-Family Conflict (WFC) menurut 

Greenhaus dan Beutell (1985), adalah bentuk konflik antar peran yaitu tekanan 

peran dari pekerjaan dan tekanan peran dari keluarga saling bertentangan dalam 

beberapa hal. Seseorang akan menghabiskan waktu yang lebih untuk digunakan 

dalam memenuhi peran yang penting bagi mereka, oleh karena itu mereka bisa 

kekurangan waktu untuk peran yang lainnya. Hal ini bisameningkatkan 
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kesempatan seseorang untuk mengalami konflik peran. Menurut Netemeyer, et al. 

(1996) mendefinisikan WFC sebagai bentuk konflik antar peran meliputi; 

tuntutan, waktu, dan ketegangan yang berasal dari pekerjaan mengganggu 

seseorang dalam melakukan tanggung jawabnya dalam keluarga. 

 

Menurut Frone (2003) dalam Mattews, et al. (2010) konflik peran ganda adalah 

salah satu bentuk konflik antar peran yang diakibatkan pekerjaan dan keluarga 

saling tidak cocok satu sama lain, kewajiban pekerjaan yang mengganggu 

kehidupan rumah tangga, permintaan, waktu dan ketegangan dalam keluarga yang 

disebabkan harapan dari dua peran yangberbeda. 

 

2. Bentuk-Bentuk Konflik Peran Ganda (Work Family Conflict) 

Greenhaus dan Beutell (1985) menyatakan ada tiga macam konflik peran ganda 

yaitu: 

1. Konflik berdasarkan waktu (time-based conflic), yaitu waktu yang dihabiskan 

untuk kegiatan dalam satu peran tidak dapat digunakan untuk kegiatan dalam 

peran lain. Dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah 

satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) dapat mengurangi waktu untuk 

menjalankan tuntutan yang lainnya (pekerjaan atau keluarga). Sebagai contoh 

ketika seorang wanita diwajibkan untuk menghadiri rapat wali murid yang 

berlangsung selama 3 jam, sehingga waktu untuk mengerjakan pekerjaan 

dikantor punberkurang. 

2. Konflik berdasarkan tekanan (strain-based conflict), yaitu ketegangan yang 

dihasilkan oleh salah satu peran membuat seseorang sulit untuk memenuhi 

tuntutan perannya yang lain. Sebagai contoh, seorang ibu yang seharian 

bekerja, ia akan merasa lelah, dan hal itu membuatnya sulituntukduduk dengan 
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nyaman menemani anak menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ketegangan 

peran ini bisa termasuk stres, tekanan darah meningkat, kecemasan, cepat 

marah dan sakit kepala. 

3. Konflik berdasarkan perilaku (behavior-based conflict) yaitu berhubungan 

dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan yang diinginkan oleh 

kedua bagian (pekerjaan atau keluarga). Sebagai contoh, seorang wanita yang 

merupakan manajer eksekutif dari suatu perusahaan mungkin diharapkan 

untuk agresif dan objektif terhadap pekerjaan, tetapi keluarganya mempunyai 

pengharapan lain terhadapnya. Dia berperilaku sesuai dengan yang diharapkan 

ketika berada di kantor dan ketika berinteraksi di rumah dengan keluarganya 

dia juga harus berperilaku sesuai dengan yang diharapkan juga. 

 

Menurut Greenhaus dan Beutell (1985), bentuk konflik peran yang dialami 

individu ada tiga yaitu: 

1. Konflik peran itu sendiri (person role conflict). Konflik ini terjadi apabila 

persyaratan peran melanggar nilai dasar, sikap dan kebutuhan individu 

tersebut. 

2. Konflik intra peran (intra role conflict). Konflik ini sering terjadi karena 

beberapa orang yang berbeda menentukan sebuah peran berdasarkan harapan 

masing-masing dari perantersebut. 

3. Konflik antar peran (inter role conflict). Konflik ini muncul karena orang 

menghadapi peran ganda. Hal ini terjadi karena seseorang memainkan banyak 

peran sekaligus dan beberapa peran itu mempunyai harapan yang bertentangan 

serta tanggung jawab yangberbeda-beda. 
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3. Sumber-Sumber Konflik Peran Ganda (Work-FamilyConflict) 

Konflik peran sebenarnya bersifat psikologis, gejala yang terlihat pada individu 

yang mengalami konflik peran ini adalah frustrasi, rasa bersalah, kegelisahan, 

keletihan. 

 

Greenhaus dan Beutell (1985) juga menjelaskan sumber-sumber penyebab 

konflik peran diantaranya: 

1. Semakin banyak waktu untuk bekerja maka semakin sedikit waktu untuk 

keluarga termasuk waktu untukberkomunikasi. 

2. Stres yang dimulai dalam satu peran yang terjatuh ke dalam peran lain 

dikurangi dari kualitas hidup dalam peranitu. 

3. Kecemasan dan kelelahan yang disebabkan ketegangan dari satu peran dapat 

mempersulit untuk peran yanglainnya. 

 

Menurut Clark (2000) dalam Greenhaus, et al. (2003) keseimbangan antara 

pekerjaan dan keluarga diperoleh dengan menjalankan fungsi atau peran dengan 

baik dengan memperkecil konflik peran dari kedua belah pihak. Menurut Frone, et 

al. (1992) dalam Jain dan Nair (2016) konflik kerja-keluarga dipandang memiliki 

dua wilayah yang berbeda: pekerjaan yang secara negatif memengaruhi keluarga, 

yaitu konflik keluarga bekerja dan keluarga yang secara negatif memengaruhi 

pekerjaan, yaitu konflik kerja keluarga. Menurut Kirchmeyer (2000) dalam 

Greenhaus et al. (2003) dua kompenen penting dalam keseimbangan work family, 

yaitu input dan outcomes. Input merupakan kemampuan seseorang untuk 

menentukan setiap peran. Input lebih mengacu pada bagaimana seseorang 

mengatur waktu, perhatian, keterlibatan, dan komitmen dari suatu peran.  
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Menurut Marks dan MacDermind (1996) dalam Greenhaus, et al. (2003) 

komponen keseimbangan pekerjaan dan keluarga ada tiga yaitu: 

1. Waktu (time balance) merupakan keseimbangan waktu untuk bekerja dan 

keluarga. 

2. Keterlibatan (involvement balance) merupakan keterlibatan secara psikologis 

di dalam pekerjaan dankeluarga. 

3. Kepuasan (satisfaction balance) merupakan tingkat kepuasan yang sama 

antara pekerjaan dan keluarga (work-family). 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik peran adalah 

kondisi di mana terjadi pertentangan pada seorang individu yang diharuskan 

memilih dua peran atau lebih secara bersamaan dalam satu waktu yang 

ditentukan. 

 

4. Dimensi Konflik Peran Ganda (Work FamilyConflict) 

Menurut Netemeyer, et al. (1996) konflik peran memiliki dua bentuk, yaitu 

konflik pekerjaan-keluarga serta konflik keluarga-pekerjaan. 

1. Konflik pekerjaan-keluarga atau work-family conflict (WFC), yaitu konflik 

yang muncul dikarenakan tanggung jawab pekerjaan yang mengganggu 

tanggung jawab terhadapkeluarga. 

2. Konflik keluarga-pekerjaan atau family-work conflict (FWC), yaitu bentuk 

konflik antar peran meliputi: waktu, dan ketegangan yang berasal dari 

keluarga mengganggu seseorang dalam melakukan tanggung jawabnya di 

pekerjaan. 
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B. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Emosi 

Emosi merupakan salah satu bagian dari affect yaitu segala jenis perasaan yang 

dirasakan oleh manusia. Emosi merupakan salah satu afeksi yang didefinisikan 

sebagai perasaan yang intens atau mendalam yang ditunjukkan kepada seseorang 

atau sesuatu. Menurut Golmen (dalam Hanggraeni, 2011) menyatakan bahwa 

emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan 

biologis dan psikologis dan serangkaian kecendrungan untuk bertindak. 

 

2. Macam-macam Emosi 

Menurut Golmen (dalam Hanggraeni, 2011) mengemukakan beberapa macam 

emosi: 

1. Amarah, bentuk emosinya adalah beringas, mengamuk, benci, jengkel, dan 

kesalhati. 

2. Kesedihan, bentukemosinya adalah pedih, sedih, muram, suram, melankolis, 

mengasihi diri, dan putus asa. 

3. Rasa takut, bentuk emosinya adalah cemas, gugup, khawatir, was-was, 

perasaan takut sekali, danwaspada. 

4. Kenikmatan, bentuk emosinya adalah bahagia, gembira, riang, puas, riang, 

senang, terhibur, danbangga. 

5. Cinta, bentuk emosinya adalah penerimaan, persahabatan, kepercayaan, 

kebaikan hati, dankemesraan. 

6. Terkejut, bentuk emosinya adalahterkisap. 

7. Jengkel, bentuk emosinya adalah hina, jijik, muak, mual, dan tidaksuka. 

8. Malu, bentuk emosinya adalah malu hati dankesal. 
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3. Sumber-sumber Emosi 

Menurut Robbins dan Judge (2015) sumber-sumber emosi sebagai berikut: 

1. Kepribadian 

Kepribadian memberikan kecenderungan untuk mengalami suasana hati dan 

emosi tertentu lebih sering daripada orang lain. Menjadi salah satu sumber 

yang mengakibatkan seseorang gampang mengalami perubahan mood dan 

emosi. 

2. Hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari 

Orang-orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk di awal minggu 

dan berada dalam suasana hati terbaik di akhir minggu. Orang- orang 

biasanya berada dalam semangat yang lebih rendah pada awal pagi, seiring 

hari berlanjut, suasana hati cenderung meningkat dan kemudian menurun 

pada malam hari. 

3. Cuaca 

Cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Namun, perubahan 

suasana hati tergantung pada setiap orang apakah mereka menyukai 

perubahan cuaca atautidak. 

4. Tekanan atau Stres 

Stres memengaruhi emosi dan suasana hati. Tingkat stres dan ketegangan 

yang menumpuk ditempat kerja dapat memperburuk suasana hati karyawan, 

sehingga menyebabkan mereka mengalami lebih banyak emosi negatif 

memengaruhi suasana hati. 

5. Aktivitas Sosial 

Penelitian mengungkap bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal 

lebih diasosiasikan secara kuat dengan peningkatan suasana hati yang positif 
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dibandingkan dengan kejadian-kejadian formal. Saat berinteraksi dengan 

orang lain, ada kalanya terjadi hal-hal yang menggembirakan atau hal-hal 

yang dapatt mengubah mood dan emosi seseorang. 

6. Tidur 

Kualitas tidur memengaruhi suasana hati dan keletihan yang meningkat 

menempatkan pekerja pada risiko kesehatan yakni penyakit, luka, dan 

depresi. 

7. Olahraga 

Olahraga dapat membantu individu berada dalam suasana hati yang lebih 

baik. 

8. Usia 

Bagi seseorang yang lebih tua, suasana hati positif yang tinggi bertahan lama 

dan suasana hati yang buruk menghilang dengan lebih cepat. Seiring 

bertambah tua, individu mengalami lebih sedikit emosi negatif. 

9. Gender 

Perbedaan antargender, wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih 

besar dibandingkan pria, mereka mengalami emosi secara lebih intens dan 

mereka menunjukkan ekspresi emosi positif maupun emosi negatif yang 

lebihsering. 

 

4. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Menurut Salovey dan Mayer (1990) dalam Shih dan Susanto (2010) menyatakan 

kecerdasan emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang 

melibatkan kemampuan individu untuk memonitor perasaan sosial dan emosi 

pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk 
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membimbing proses pemikiran mereka. Menurut Robbins dan Judge (2015) 

menyebutkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk 

menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi-emosi ini, dan 

mengatur emosi-emosi seseorang secara teratur dalam sebuah modelalur. 

 

Menurut Petrides (2010) dalam Sulaiman dan Noor (2015) kecerdasan emosional 

dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari persepsi emosional diri yang terletak 

pada tingkatan terendah dari hierarki kepribadian. Menurut Syed (2010) dal am 

Sulaiman dan Noor (2015) kecerdasan emosional memungkinkan proses 

kehidupan berjalan dengan cara yang teratur dan lancar. Kesuksesan tidak hanya 

bisa dicapai dalam kehidupan individu saja, tapi juga melibatkan hubungan 

individu dengan orang lain dalam hidupnya. 

 

5. Dimensi Kecerdasan Emosional 

Wong, et al. (2002) dalam Sulaiman dan Noor (2015) mengukur kecerdasan 

emosional dalam empat dimensi sebagai berikut: 

1. Kesadaran diri 

Dimensi ini berhubungan dengan kemampuan individu untuk memahami 

emosinya secara mendalam dan mengekspresikan emosi secara alamiah. 

Seseorang yang memiliki skor tinggi pada dimensi ini akan mengetahui dan 

memahami emosinya lebih baik daripada sebagian besarorang. 

2. Empati 

Dimensi ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk merasakan 

dan memahami emosi orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang memiliki 

skor tinggi pada dimensi ini akan lebih sensitif pada emosi orang lain dan 

baik dalam memprediksi respon emosi orang lain. 
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3. Manajemen diri 

Dimensi ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatur 

emosinya, mampu memulihkan stres psikologi lebih cepat. Seseorang yang 

memiliki skor tinggi pada dimensi ini akan mampu kembali normal dari 

kekecewaan yang telah melanda kehidupannya. 

4. Motivasi diri. 

Dimensi ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan 

emosinya sebagai aktivitas konstruktif dan kinerja diri. Seseorang yang 

memiliki skor tinggi pada dimensi ini akan menjaga emosinya tetap positif 

disetiap waktu. Mereka akan menggunakan emosi sebagai motivasi untuk 

menciptakan kinerja yang tinggi baik di tempat kerja maupun di kehidupan 

pribadinya. 

 

C. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan pegawai. Kinerja pegawai 

merupakan apa yang memengaruhi dan seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada organisasi. Koopmans, et al. (2014) mendefinisikan kinerja 

individu sebagai perilaku atau tindakan yang berhubungan dengan tujuan 

perusahaan. Menurut Colquitt, et al.(2015) dalam Wibowo (2016) kinerja adalah 

nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan kontribusi, baik secara 

positif maupun negatif pada penyelesaian tujuan organisasi. Menurut Cascio 

(2013) dalam Wibowo (2016) kinerja sebagai cara untuk memastikan bahwa 

pekerja individual atau tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mereka 

tetap fokus pada kinerja efektif dengan memberikan perhatian pada tujuan, 

ukuran, dan penilaian. Mangkunegara (2006) menyatakan bahwa kinerja adalah 
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hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Pada dasarnya kinerja pegawai merupakan cara kerja pegawai dalam 

suatu institusi atau perusahaan selama periode tertentu. Kinerja mendukung 

tujuan menyeluruhorganisasidenganmengaitkan pekerjaan dari setiap pekerjadan 

manajer pada keseluruhan unit kerjanya. Suatu perusahaan yang memiliki 

pegawai yang kinerjanya baik, maka besar kemungkinan kinerja perusahaan 

tersebut akan baik, sehingga terdapat hubungan yang sangat erat antara kinerja 

pegawai dengan kinerja perusahaan. 

 

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja 

Menurut Simamora dalam (Mangkunegara, 2006) menyebutkan bahwa kinerja 

dipengaruhi oleh tiga faktor berikut: 

1. Faktor individual yang terdiri dari: 

a. Kemampuan dankeahlian. 

b. Latarbelakang. 

c. Demografi. 

2. Faktor psikologi yang terdiridari: 

a. Presepsi. 

b. Attitude. 

c. Personality. 

d. Pembelajaran. 

e. Motivasi. 

3. Faktor organisasi yang terrdiri dari: 

a. Sumberdaya. 

b. Kepemimpinan. 



25 

 

c. Penghargaan. 

d. Struktur. 

e. Jobdesignmple. 

 

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standar yag telah ditentukan. Kinerja individu ini akan 

tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja (work effort) dan 

dukungan organisasi. 

 

3. Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja 

organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. 

Menurut Sunyoto dalam (Mangkunegara, 2006) menyatakan: 

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 

2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yangdulu. 

3. Memperbaiki peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan 

aspirasnya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap 

pekerjaan yang diembannyasekarang. 

4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai denganpotensinya. 

5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatian, khsusu rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana 

itu jika tidak ada hal-hal yang perludiubah. 
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4. Dimensi Kinerja 

Koopmans, et al. (2014) menyebutkan ada tiga dimensi untuk mengukur kinerja 

karyawan secara individu, yaitu: 

1. Kinerja tugas 

Dimensi ini mengacu pada kemampuan dan kecakapan karyawan dalam 

melaksanakan tugas pokok. Perilaku yang menggambarkan kinerja tugas 

antara lain adalah kualitas dan kuantitas kerja, keterampilan kerja dan 

pengetahuan terhadap pekerjaan. 

2. Kinerja kontekstual 

Dimensi ini mengacu pada perilaku yang mendukung lingkungan perusahaan, 

lingkungan sosial dan lingkungan psikologis tempat mereka bekerja. Perilaku 

yang menggambarkan kinerja kontekstual diantaranya adalah mengerjakan 

tugas tambahan, upaya dalam memfasilitasi rekan kerja, kemampuan 

bekerjasama dan berkomunikasi 

3. Perilaku kerja Kontraproduktif 

Perilaku kerja yang kontraproduktif mengacu pada perilaku yang 

mengganggu atau membahayakan kesejahteraan perusahaan. Perilaku kerja 

yang kontraproduktif diantaranya adalah absensi, menyalahgunakan jabatan, 

dan mencuri di tempat kerja. 
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D. Penelitian Terdahulu 

Tabel 7. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Karatepe (2012) The effects of work 

overload and work- 

family conflict on job 

embeddedness and job 

performance 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

emosional berfungsi 

sebagai mediator efek 

dari beban kerja, konflik 

keluarga-pekerja, dan 

konflik pekerjaan 

keluarga terhadap 

pekerjaan dan pekerjaan 

kinerja. 

2. Shih dan 

Susanto 

(2010) 

Conflict management 

styles, emotional 

intelligence, and job 

performance in public 

organizations. 

Analisis data 

menggunakan regresi 

berganda hirarki. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

kecerdasan emosional 

pada instansi 

pemerintah 

mempunyai dampak 

pada kinerja, 

sama halnya pada 

instansi swasta 

3. Boyar, et al.(2006) Assessment of the 

validity of Netemeyer et 

al.’s (1996) WFC and 

FWC scales. 

Studi ini mendukung 

gagasan bahwa 

model kedua skala 

yang dikurangi 

(empat item untuk 

WFC 

dan tiga item untuk 

FWC) sesuai dengandata 

dalam sampel lebih baik 

daripada ukuran lima 

itemasli disajikan oleh 

Netemeyer,et al 

4. Sulaiman dan 

Noor 

(2015) 

Examining the 

psycometric properties of 

The Wong And Law 

Emotional Intelligences 

Scale 

(WLEIS). 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

WLEIS valid dan 

reliabel. 
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No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

5. Koopmans, et 

al. 

(2014) 

Construct Validity of 

Individual Work 

Performance 

Questionaire 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

Individual Work 

Performance 

Questionaire (IWPQ) 

secara umum 

dan komprehansif 

valid dan reliabel 

untuk mengukur 

kinerja secara 

individual. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Netemeyer, et al. (1996) konflik peran memiliki dua bentuk, yaitu 

konflik pekerjaan-keluarga serta konflik keluarga-pekerjaan. 

1. Konflik pekerjaan-keluarga atau Work-Family Conflict (WFC), yaitu konflik 

yang muncul dikarenakan tanggung jawab pekerjaan yang mengganggu 

tanggung jawab terhadapkeluarga. 

2. Konflik keluarga-pekerjaan atau Family-Work Conflict (FWC), yaitu bentuk 

konflik antar peran meliputi: waktu dan ketegangan yang berasal dari 

keluarga mengganggu seseorang dalam melakukan tanggung jawabnya 

dipekerjaan. 

 

Wong, et al. (2002) dalam Sulaiman dan Noor (2015) mengukur kecerdasan 

emosional dalam empat dimensi sebagai berikut: 

1. Kesadaran diri 

Dimensi ini berhubungan dengan kemampuan individu untuk memahami 

emosinya secara mendalam dan mengekspresikan emosi secara alamiah. 

Seseorang yang memiliki skor tinggi pada dimensi ini akan mengetahui dan 

memahami emosinya lebih baik daripada sebagian besarorang. 
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2. Empati 

Dimensi ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk merasakan 

dan memahami emosi orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang memiliki 

skor tinggi pada dimensi ini akan lebih sensitif pada emosi orang lain dan 

baik dalam memprediksi respon emosi orang lain. 

3. Manajemen diri 

Dimensi ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatur 

emosinya, mampu memulihkan stres psikologi lebih cepat. Seseorang yang 

memiliki skor tinggi pada dimensi ini akan mampu kembali normal dari 

kekecewaan yang telah melanda kehidupannya. 

4. Motivasi diri. 

Dimensi ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan 

emosinya sebagai aktivitas konstruktif dan kinerja diri. Seseorang yang 

memiliki skor tinggi pada dimensi ini akan menjaga emosinya tetap positif 

disetiap waktu. Mereka akan menggunakan emosi sebagai motivasi untuk 

menciptakan kinerja yang tinggi baik di tempat kerja maupun di kehidupan 

pribadinya. 

 

Koopmans, et al. (2014) menyebutkan ada tiga dimensi untuk mengukur kinerja 

karyawan secara individu, yaitu: 

1. Kinerja tugas 

Dimensi ini mengacu pada kemampuan dan kecakapan karyawan dalam 

melaksanakan tugas pokok. Perilaku yang menggambarkan kinerja tugas 

antara lain adalah kualitas dan kuantitas kerja, keterampilan kerja dan 

pengetahuan terhadap pekerjaan. 
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2. Kinerja kontekstual 

Dimensi ini mengacu pada perilaku yang mendukung lingkungan perusahaan, 

lingkungan sosial dan lingkungan psikologis tempat mereka bekerja. Perilaku 

yang menggambarkan kinerja kontekstual diantaranya adalah mengerjakan 

tugas tambahan, upaya dalam memfasilitasi rekan kerja, kemampuan 

bekerjasama dan berkomunikasi. 

3. Perilaku kerja yang tidak produktif 

Perilaku kerja yang tidak produktif mengacu pada perilaku yang mengganggu 

atau membahayakan kesejahteraan perusahaan. Perilaku kerja yang tidak 

produktif diantaranya adalah absensi, menyalahgunakan jabatan, dan mencuri 

di tempat kerja.Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengaruh Konflik Peran Ganda (Work Family 

Conflict) dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Guru. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian iniadalah: 

1. Konflik peran ganda (Work-Family Conflict) berpengaruh negatif terhadap 

kinerja tenaga pendidik SMP dan SMA Al kautsar. 

2. Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga pendidik 

SMP dan SMA Al Kautsar. 

 

Kecerdasan Emosional 

(X2) 

1. Kesadarandiri 

2. Empati 

3. Manajemendiri 

4. Motivasidiri 

 

(Wong, et al., 2007. dalam 

Sulaiman dan Noor, 2015) 

 

Konflik Peran Ganda (Work 

Family Conflict) (X1) 

1. Konflik pekerjaan- 

keluarga atau Work- 

Family Conflict(WFC) 

2. Konflik keluarga- 

pekerjaan atau Family- 

Work Conflict(FWC) 

(Netmeyer et al., 

1996) 

(Netemeyer et al., 1996) 

 

 
Kinerja (Y) 

 

1. Kinerjatugas 

2. Kinerja 

kontekstual 

3. Perilaku kerja 

yang tidak 

produktif 

 
 

(Koopmans, et al., 

2014) 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP dan SMA Al kautsar Bandar Lampung. 

 

B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data hasil yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 

dan khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti dapat mengumpulkan 

secara teliti informasi yang diinginkan (Oei, 2010). 

 

Berdasarkan sifatnya, data primer dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Data kualitatif 

Data kualiatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar 

(Sugiyono, 2005). Bersifat tidak terstruktur sehingga variasi data dari 

sumbernya mungkin sangat beragam, hal ini disebabkan karena para guruyang 

terlibat dalam penelitian ini diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapat. 

Data ini diperoleh langsung dari yayasan pendidikan Al kautsar Bandar 

Lampung, seperti gambaran umum organisasi, hasil kuesioner, dan informasi-

informasi lainnya yang menunjang penelitian ini. 
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b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang 

diangkakan atau skoring (Sugiyono, 2005). Bersifat terstruktur dan mudah 

dibaca peneliti.  

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau hasil 

dari pengumpulan data atau informasi dari literatur dan referensi yang terkait 

dengan topik penelitian (Oei, 2010). Data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Data internal, yaitu data yang sifatnya intern data yang diperoleh dari objek 

penelitian. 

b. Data eksternal, yaitu data yang sifatnya eksternal atau data yang telah 

disediakan oleh pihak tertentu diluar objek penelitian. Misalnya data yang 

diperoleh dari penelitian terdahulu, literature, dan jurnal yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian ini. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian 

yang diharapkan, baik berupa data primer ataupun data sekunder. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut: 

 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang sudah disusun secara cermat 

terlebih dahulu (Sanusi, 2011). Kuesioner yang disebarkan kepada 

respondendalam penelitian ini disampaikan secara langsung yang terbagi dalam 

tiga bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan tentang konflik peran ganda (work 
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family conflict) yang mengadopsi dari WFC dan FCW (Netemeyer, et al. 1996). 

Bagian kedua berisi pernyataan tentang kecerdasan emosional yang mengadopsi 

dan mengembangkan dari Wong And Law Emotional Intelligence Scale/WLEIS 

(Sulaiman dan Noor, 2015). Bagian ketiga berisi pernyataan tentang kinerja 

karyawan yang mengadopsi dan mengembangkan dari Individual Work 

Performance Questionaire/IWPQ (Koopmans, et al., 2014). 

 

Pengukuran kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima 

alternatif jawaban dan penentuan skornya adalah sebagai berikut (Sanusi, 2011): 

1. Jawaban Sangat setuju (SS) diberi skor 5 

2. Jawaban Setuju (S) diberi skor4 

3. Jawaban Netral (N) diberi skor3 

4. Jawaban Tidak setuju (TS) diberi skor2 

5. Jawaban Sangat tidak setuju (STS) diberi skor1 

 

2. Studi kepustakaan 

Kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu 

yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, serta publikasi- publikasi 

lain yang dapat dijadikan sumber penelitian. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sanusi (2011) populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang 

menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. 

Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu 

menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu.  
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Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2013). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik SMP dan SMA Al Kautsar 

Bandar Lampung berjumlah 107 orang yang nantinya akan menjadi responden 

dalam penelitian ini. 

 

E. Definisi Operasional dan Identifikasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2015) Variabel penelitian adalah suatu atribut atausifatatau 

nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yangtertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarikkesimpulannya. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebasdan satu variabel 

terikat. Variabel bebas yaitu Work Family Conflict (X1), danKecerdasan 

Emosional (X2) variabel terikat Kinerja (Y). 

 

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau kontrak dengan cara memberikan arti, atau memspesifikasikan kegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak 

atau variabel tersebut (Nazir, 2005). Menurut Sugiyono (2012) definisi 

operasional dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: 
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Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (independent variabel) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat).  

2. Variabel terikat (dependent variable)  

Variabel ini sering disebut sebagai output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. Berikut merupakan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian 

ini : 

a. Work Family Conflict (X1)  

b. Kecerdasan Emosional (X2) 

c. Kinerja Tenaga Pendidik (Y) 

 

Adapun definisi operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel : 

 

Tabel 8. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Konflik Peran 

 (X1) 

Konflik peran ganda sebagai 

konflik yang muncul akibat 

tanggung jawab yang 

berhubungan dengan 

pekerjaan mengganggu 

permintaan, waktu dan 

ketegangan dalam keluarga. 

(Netemeyer, et al., 1996) 

 

1. Work -family 

conflict 

2. Family - work 

conflict 

(Netemeyer, et al., 

1996) 

Skala Likert 

(STS, TS, N, S, 

ST) 

(Sanusi, 2011) 
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Variabel Definisi Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Kecerdasan 

Emosional 

(X2) 

Kecerdasan emosional 

adalah kemampuan 

seseorang untuk 

menangani emosinya. 

((Wong, et al., 2007. 

dalam Sulaiman dan 

Noor, 2015) 

1. Kesadarandiri 

2. Empati 

3. Manajemendiri 

4. Motivasidiri 

(Wong, et al., 2007. 

dalam Sulaiman dan 

Noor, 2015) 

Skala Likert 

(STS, TS, N, S, 

ST) 

(Sanusi, 2011) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Kinerja merupakan 

periaku atau tindakan yang 

berhubungan dengan 

tujuan perusahaan. 

(Kooopmans, et al., 2014) 

1. Kinerjatugas 

2. Kinerjakontekstual 

3. Perilaku kerjayang 

tidakproduktif 

(Kooopmans, et 

al., 2014) 

Skala Likert 

(STS, TS, N, S, 

ST) 

(Sanusi, 2011) 

 

F. Uji InstrumenPenelitian 

Uji instrumen penelitian adalah uji pendahuluan yang berguna untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas dan normalitas data yang diperoleh dari tiap item kuesioner 

yang diisi responden dengan tujuan data tersebut dapat digunakan sebagai alat 

pembuktian hipotesis. 

 

1. UjiValiditas 

Menurut Ghozali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan validitas yang digunakan dalam jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik uji validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis faktor dengan bantuan software SPSS. 

Mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat atau tidaknya dilakukan 

analisis faktor menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO MSA). Bila nilai KMO MSA lebih besar dari 0,5 maka proses analisis 

dapat dilanjutkan. Validitas suatu butir kuesioner dapat diketahui jika nilai KMO> 
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0,5. Nilai MSA yang dianggap layak untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya 

adalah 0,5. Suatu indikator dinyatakan valid jika memiliki loading factor di atas 

0,5 atau cross loading terhadap nilai tersebut. Nilai loading factor yang kurang 

dari 0,5 dengan item pertanyaan yang mengalami cross loading dengan nilai 

terkecil harus dikeluarkan dan begitu seterusnya sampai tidak ada lagi nilai 

loading factor yang kurang dari 0,5 atau crossloading. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator variabel. Hasil ukur dapat dipercaya apabila 

dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh 

hasil yang relatif sama. Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

program statistik SPSS dan uji reliabilitas menggunakan teknik pengukuran 

Chronbach Alpha, hasil pengujian dapat dikatakan reliabel apabila Chronbach 

Alpha > 0,6 

 

G. Uji Normalitas 

Menurut Sugiyono (2005) mengemukakan bahwa statistik parametris 

mensyaratkan bahwa setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi 

normal, untuk itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan maka kenormalan data 

harus diuji terlebih dahulu. Uji normalitas dilakukan pada kedua variabel yang 

akan diteliti dan distribusi normal jika Sig >0,05. 
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H. Metode Analisis 

1. Deskripsi HasilSurvei 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian 

dari hasil jawaban kuesioner. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara 

kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis 

regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengukur pengaruh konflik peran ganda (work family conflict) dan kecerdasan 

emosional terhadap kinerja guru dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut : 

 

Y = a + β1X1 + β2X2 +εt 

Keterangan: 

Y = variabel kinerjaguru 

X1 = variabel konflik peran ganda (work familyconflict) 

X2 = variabel kecerdasan emosional 

a =konstanta 

β1,2 =koefisien 

Et = tingkat eror (error term) 

 

I. Pengujian Hipotesis 

Secara umum hipotesis dapat diuji dengan mencocokan fakta atau dengan 

mempelajari konsistensi logis. Metode pengujian terhadap hipotesis yang 

diajukan, dilakukan dengan uji regresi linier berganda menggunakan software 
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SPSS, dengan angka signifikansi < 0,05 dengan tingkat keyakinan 95% dengan 

ketentuan sebagaiberikut: 

a. Jika t hitung> t tabel (0,05), maka hipotesis didukung. 

b. Jika t hitung< t tabel (0,05), maka hipotesis tidak didukung. 

 



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh konflik peran ganda da kecerdasan emosionalterhadap kinerja Tenaga 

Pendidik SMA dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan, yaitu: 

1. Konflik peran ganda berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

Tenaga Pendidik SMP dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dapat di terima. 

Pengaruh konflik peran ganda terhadap kinerja menandakan semakin menurun 

konflik peran ganda tenaga pendidi, maka akan semakin tinggi pula kinerja 

yang dihasilkan. 

2. Kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerjaTenaga Pendidik SMP dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dapat 

diterima. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja menandakan bahwa 

semakin tinggi kecerdasan emosional karyawan dalam bekerja, maka akan 

semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan. 
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel kecerdasan 

emosional berpengaruh positif terhadap kinerja sehingga diharapkan 

perusahaan dapat melaksanakan kegiatan rapat evaluasi kinerja untuk 

membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang 

telah dibuat oleh manajemen sesuai efektifitas dan efisiensi program, serta 

memberikan suatu pengarahan agar dapat memonitor diri untuk mengamati 

tingkah laku sendiri kemudian mencatatnya dengan teliti agar kedepannya 

manajemen diri yang merupakan bagian dari kecerdasan emosional dapat 

meningkat sehingga tenaga pendidik mampu mengendalikan emosinya yaitu 

dengan bersikap tenang dan berfikir positif sehingga tidak berdampak kepada 

kinerja individunya. 

2. Konflik peran ganda yang perlu diperhatikan yaitu mengenai konflik 

pekerjaan-keluarga harus di turunkan, karena tuntutan pekerjaan yang tinggi 

membuat keluarga terbengkalai sehingga Lembaga Pendidikan Al-Kautsar 

perlu mengurangi tuntutan kerja tenaga pendidik yaitu dengan tidak 

memberikan beban yang terlalu berat pada tenaga pendidik agar dapat 

meningkatkan kinerja. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

1. Variabel yang diteliti pada penelitian ini hanya konflik peran ganda dan 

kecerdasan emosional sedangkan masih banyak faktor lain (kompetensi, 

lingkungan kerja, kompensasi, dan lain-lain) yang mempengaruhi kinerja 

karyawan.  

2. Cakupan sampel dalam penelitian ini relatif sempit, bagi peneliti selanjutnya 

disarankan agar memperluas sampel untuk memperoleh tingkat generalisasi 

lebih tinggi. 
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