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BAB I

PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah
Sekolah sebagai lembaga formal pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran untuk menunjang kelancaran jalannya pembangunan di indonesia secara keseluruhan. Pembelajaran merupakan kegiatan utama sekolah sebagai bentuk layanan pendidikan bagi masyarakat.Guru dituntut mengetahui tingkat kecerdasan emosionalnya karena suatu pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab. Dengan kinerja guru dalam menjalankan tugas, maka pekerjaan tersebut dapat berhasil secara efektif dan efisien. Tugas seorang guru bukan hanya mengajar atau menstransfer ilmu, melainkan juga mendidik. Karena pada dasarnya mendidik lebih besar tanggung jawabnya dari pada mengajar. Jabatan megajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi tidak perlu diragukan lagi, guru yang baik akan sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan yang lebih baik dari warga negara masa depan. Soejipto dan Raflis, Kosasi, Profesi Keguruan, ( placeCityJakarta : Rineka Cipta, 2009 ), hal. 24
Menurut UUD 1945 pasal 1 berbunyi “ tiap – tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”. Berdasarkan pasal ini jelas bahwa semua warga Negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan”. Tujuan utamanya agar generasi muda penerus bangsa dapat memajukan Negara Indonesia ini. Berkaitan dengan itu visi Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo memandang bahwa pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Sehingga kesejahteraan para guru akan terjamin dan para guru akan bangga dengan kinerjanya.
Kajian mengenai kecerdasan telah lama dilakukan, di era globalisasi ini keecerdasan guru sebagai pendidik generasi penerus merupakan hal yang menarik di kaji dari berbagai sudut manapun, secara umum apa yang di sebut dengan kecerdasan dalam perspektif ini adalah kemampuan mental seseorang merespon dan menyelesaikan problem dari hal – hal yang bersifat kuantitatif dan fenomena seperti fisika, matematika, sejarah dan lain – lain. Suharsono, melejitkan IQ, IE, IS, ( placeCityJakarta: Insani Press, 2001 ), hal. 16
Kecerdasan emosional ini masih terbilang suatu kajian yang baru dan inovatif, karena dimulai pada tahun 90-an kajian tentang kecerdasan emosional ini mendapatkan perhatian dari ilmuwan, dari hasil penelitian tersebut terbukti kalau kecerdasan emosional itu sangatlah penting dibandingkan kecerdasan lainnya. Setidaknya 80% kesuksesan menusia lebih ditentukan kecerdasan emosioanal (EQ) dan hanya 20% ditentukan oleh IQ-NYA. Agus nggermanto, Quantum Quotient Kecerdasan Quantum, ( placeCityBandung : Nuansa Bandung, 2001) hal. 97 Sedangkan menurut Daniel Goleman kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri, dan dalam hubungan dengan orang lain. Daniel Goleman, Emotional Intelligence: Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 55-59
Kecerdasan emosi adalah satu yang diperlukan oleh seseorang untuk berjaya dalam kerjaya. Ianya juga berkait rapat dengan nilai kerja yang dipegang oleh seseorang dan memberikan kesan ke atas prestasi kerja individu tersebut. Daniel Goleman. Working with emotional intelligence.  (Bantam  : Bantam Books, 1997) telah mengemukakan satu teori untuk menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi seseorang. Teori tersebut dikenali sebagai Teori Kecerdasan Emosi. Teori ini dapat menerangkan faktor kegagalan dan kejayaan seseorang dalam kehidupan peribadi dan kerjaya masing-masing. ibid Dari berbagai pendapat para ilmuwan serta berita yang kami baca maka saya berpendapat bahwasannya, Guru merupakan orang yang sangat penting dalam lembaga pendidikan. Tanpa seorang guru pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik, oleh sebab itu seorang guru di tuntut untuk berpartisipasi dalam memajukan pendidikan. Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, seorang guru harus prepesional dalam artian mampu memahami kondisi serta keadaan siswa. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Untuk itu guru harus melakukan pendekatan sebagai berikut :
	Menyadari emosi anak;
	Mengakui emosi itu sebagai peluang untuk kedekatan dalam mengajar;
	Mendengarkan dengan penuh empati dan meneguhkan perasaan anak tersebut;
	Menolong anak menentukan kata -  kata untuk memberi nama emosi yang sedang di alaminya
	Menentukan batas – batas sambil membantu anak memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Gottman dan Declaire, Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak, ( placeJakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008 ), hal. 7


Kestabilan emosi seorang guru harus mampu mengendalikannya agar siswa tidak merasa takut ketika dalam proses belajar ataupun di luar pelajaran.karena apabila seorang siswa sudah merasa ketakutan ketika bertemu dengan gurunya, maka jiwanya tidak tenang sehingga hasil belajar menjadi tidak efektif atau kurang baik.seorang guru juga di tuntut untuk bersosialisasi dengan siswa tanpa ada rasa perbedaan antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengubah kurikulum dari kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi dan kemudian diubah lagi menjadi KTSP dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 
Lan dalam buku Ruswan mengemukakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah adalah kinerja guru. Kinerja adalah permormance atau untuk kerja, kinerja dapat pula diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil kerja. Sementara itu menurut Auguts W. Smith kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu wujud prilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. Ruswan, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 50
Kinerja guru di maksud adalah hasil kerja guru yang terefleksi dalam cara merencanakan, melaksanakan dan menilai proses belajar mengajar yang intensitasnya dilandasi etos kerja, serta disiplin professional guru dalam proses pembelajaran. Hamzah, B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),  hal 86 Kinerja guru juga adalah suatu prestasi, prilaku, contoh atau teladan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai hasil mengajar yang lebih baik. Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press),  hal 34 
Kualitas kerja guru menyatakan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Menurut Glasser (1998) berkenaan dengan kompetensi, ada empat yang harus di kuasai guru, yaitu menguasai bahan pelajaran, mampu mendiagnosis tingkah laku siswa, mampu malaksanakan proses pembelajaran, dan mampu mengevaluasi hasil belajar siswa. Ibid, hal 53
Kinerja guru erat kaitannya dengan kecerdasan emosional, dengan kecerdasan emosional guru akan memiliki standar dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kinerja guru yang rendah disebabkan oleh berbagai faktor yang diduga cukup mempengaruhi kinerja guru adalah kecerdasan emosional yang di miliki guru. Kecerdasan emosional adalah hal mutu yang penting didalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dan pengajar. Kecerdasan emosional yang tinggi membuat kinerja guru tinggi sehingga dapat membantu keberhasilan peserta didik dalam belajar, dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan serta pencapaian tujuan sekolah.
Penelitian ini berupaya membuktikan secara empirik signifikan hubungan antara kecerdasan emosional dengan kinerja guru di SDN Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan sekolah-sekolah tersebut menunjukkan kondisi guru yang kurang mengendalikan emosinya dalam melaksanakan tugas secara optimal. Sehingga seringkali ada sebagian guru untuk melakuakn hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas misal: mengobrol di kantor, kurang disiplin guru dalam mengajar, seperti: terlambat guru datang atau masuk kelas pada saat jam pelajarannya, dan juga tidak semua guru mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum mengajar, selain itu juga guru tidak menggunakan waktu secara maksimal untuk membantu siswa dalam belajar.
Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SD Negeri tersebut, peneliti melihat kinerja guru, diantaranya adalah melaksanakan tugasnya mengajar, membimbing, membina, dan mengawasi proses pembelajaran siswa di SD Negeri tersebut masih perlu diadakan peningkatan yang harus diperhatikan, antara lain intensitas guru dalam mengajar, kedisiplinan waktu mengajar, penguasaan materi pengajaran dan metode mengajar.
B.  Identifikasi Masalah                       
Berangkat dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa masalah yang penulis akan identifikasikan, bertujuan untuk menemukan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dari pokok masalah atau topik yang sedang terjadi, berikut akan dijelaskan dibawah ini :
	Guru beranggapan bahwa hubungan kecerdasan emosional  guru dengan kinerja guru tidak akan memberikan pengaruh bagi perkembangan jiwa, sehingga kinerjanya tidak efektif dan efisien.
	Guru sering kali mengutamakan kepentingan yang lain dibandingkan kepentingan kinerjanya. 
	 Guru kurang memahami tentang cara kinerjanya yang dapat memberikan nilai–nilai baik untuk meningkatkan kecerdasan emosional.
	Penggunaan metode yang kurang tepat hal ini dikarenakan kurangnya kinerja atau  kecerdasan guru dalam menerapkan metode.

C.  Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalahnya yang kami ambil dari hasil penelitian sebagai berikut :
	Bagaimana kecerdasan emosional guru SDN di Kecamatan Keluang  Kabupaten Musi Banyuasin?
	Bagaimana kinerja guru SDN di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin?
	Apakah ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional guru dengan kinerja guru SDN di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin?

D.  Tujuan dan Kegunaan  Penelitian
Adapun tujuan yang sangat di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan kinerja guru  SDN di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.
Berdasarkan Tujuan Penelitian di atas maka Kegunaan Penelitian ini adalah :
	Teoritis 

	Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi semua masyarakat yang membaca ataupun peneliti sendiri.
	Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya.

	  Praktis

	Bagi peneliti dengan penelitian ini peneliti dapat menerapkan secara langsung teori–teori tentang EQ guru yang penulis peroleh selama dibangku kuliah.
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan menambah wawasan bagi guru tentang kinerjanya dalam upaya meningkatkan kecerdasan emosional.

E. Variabel Penelitian
		Variabel Penelitian adalah suatu objek, sifat, atribut atau nilai dari orang. Objek atau kegiatan yang mempunyai bermacam variasi antara satu dengan yang lainnya yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nasir, Moh, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) Hal. 19 
Variabel penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut ini :
           		   Variabel Pengaruh                                 Variabel terpengaruh
      	    Kecerdasan emosional guru                       Kinerja guru
Keterangan:
Variabel X	: Pengaruh (Kecerdasan Emosional Guru)
Variabel Y	: Terpengaruh (Kinerja Guru)
F. Hipotesis Penelitian
	Hipotesa adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya yang berarti dugaan itu mungkin benar mungkin salah. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:	Amirin, Tatang M. “Penelitian kualitatif penggalian-hipotesis versus penelitian kuantitatif pengujian-hipotesis (Kasus “fatherhood”).” tatangmanguny.wordpress.com.2009
Ha:  Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan kinerja    guru SDN di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.      
Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan        kinerja guru SDN di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.
G. Definisi Operasional
		Defenisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Ibid, Hal. 24
Kecerdasan emosional adalah berbagai kepandaian dalam mengelola diri sendiri ketika berhubungan dengan orang lain di sekeliling mereka dengan menggunakan seluruh potensi psikologis yang dimilikinya dengan indikator kesadaran diri, pengaturan diri, memotivasi diri sendiri, empati, kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain.
Goleman mengutif Salovey menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya dan memperluas kemampuan utama yaitu:
	Kesadaran diri

Pengaturan diri
Memotivasi diri sendiri
	Empati
	Kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain. Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional, Op. Cit.,hal. 57-59


Kinerja guru yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan, keterampilan dan kesiapan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di sekolah, yang meliputi: perencanaan program pengajaran, melaksanakan program pembelajaran,  mengevaluasi program pembelajaran dan disiplin dalam tugas.
Ukuran dari kinerja guru dilihat dari rasa tanggungjawabnya manjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa tanggungjawab moral di pundaknya. Semua itu akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya di dalam menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar kelas. Sikap ini akan di barengi pula dengan rasa tanggung jawabnya mempersiapkan segala kelengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, guru juga sudah mempertimbangkan akan metodologi yang akan digunakan, termasuk alat media pendidikan yang akan dipakai serta alat penilaian apa yang digunakan di dalam melaksanakan evaluasi. Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 60-61
H.  Kerangka Teoritis
Kerangka teori adalah uraian singkat tentang teori yang dipakai dalam penelitian menjawab pertanyaan penelitian. Wardini Ahmad, Buku Pedoman Penelitian Skripsi dan Karya Ilmiah, ( placePalembang : IAIN Raden Fatah, 2005 ), hal. 9 Adapun konsep – konsep dalam penelitian ini tentang kecerdasan emosional guru dengan kinerja guru.
Menurut Anthony Dio Martin mengatakan bahwa kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk mengetahui apa yang kita rasakan dan orang lain rasakan, termasuk cara tepat menangani masalah. Anthony Dio Martin, Emosional Quality Management, (Jakarta: Arga, 2003), hal. 23
Sementara itu, Daniel Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional (Emotional Intelligence) adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelolah emosi dengan baik, pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 512

John Mayer dan Peter Salovey mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memantau emosi dirinya maupun emosi orang lain dan juga kemampuannya dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi orang lain, dimana kemampuan ini digunakan untuk mengarahkan pola fikir dan perilakunya. Makmud Mubayidh, Kecerdasan dan Kesehatan Emosional Anak, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 15 

Secara etimologi, istilah kinerja berasal dari bahasa Inggris performance yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai kinerja. Menurut Mangkunegara “kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Kinerja adalah sebuah kegiatan yang sistematis berisikan tugas, tanggung jawab, dan peran seseorang secara individu atau kolektif dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta : Rineka Cipta,2002),hal.6
Dalam hal ini kinerja guru sangat diharapkan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan guru yang profesional maka, akan tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien yang telah ditentukan dan kegiatan belajar akan berjalan dengan sempurna. Mengingat tugas guru bukan hanya mengajar akan tetapi mendidik yang lebih memerlukan pertanggung jawaban lagi karena mendidik bukan cuma transfer ilmu atau mengajarkan suatu ilmu tapi juga mendidik akhlak anak didik.   Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik agar dapat meningkatkan mutu pendidikan maka guru harus memiliki kompetensi yang harus dikuasai sebagai suatu jabatan profesional. 
I. Tinjauan  Pustaka
Tinjauan pustaka yang di maksud di sini adalah mengkaji atau memeriksa daftar pustaka untuk mengetahui apakah permasalahan yang akan di teliti sudah ada mahasiswa yang meneliti atau membahasnya. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian yang sedang direncanakan dan menunjukan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum ada yang membahasnya, serta untuk memberikan gambaran yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dan berguna untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :  
Indah Wigianti, dalam tulisannya “ hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar; Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Raden Fatah Palembang”, menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa ada hubungan signifikan kecerdasan emosional ( EQ ) terhadap prestasi mahasiswa, dengan memberi gambaran bahwasannya IQ di anggap satu – satunya yang mempengaruhi, prestasi belajar mahasiswa harus di rubah. Ternyata hasil dari proses belajar sangat di pengaruhi oleh kemampuan emosional mahasiswa yang terdiri dari: pertama, kesadaran diri meliputi ; jujur dalam melaksanakan tugas yang di berikan oleh dosen, tidak mencontek dalam ujian semester, mempunyai kesadaran diri untuk belajar tetap konsentrasi dalam belajar walaupun sedang mengalami masalah. Kedua,Pengaturan diri meliputi ; sabar dalam menerima kritikan dari dosen, tidak mudah putus asa jika sulit dalam melaksanakan tugas, rajin membahas buku – buku, ketiga,motivasi meliputi; dorongan prestasi, komitmen, disiplin dan kesadaran politik, dan keempat, keterampilan sosial. Indah Wigianti, Hubungan Kecerdsan Emosional Dengan Prestasi Belajar; Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI IAIN,Raden Fatah Palembang, ( Palembang : Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN  Raden Fatah, 2004 )  
Penelitian Afdil Febrata, menyatakan bahwa ” Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh kesimpulan bahwa kecerdasan emosional kehidupan dan kemampuan bertahan hidup tidak banyak berrhubungan dengan IQ, melainkan dengan EQ dan SQ. menurut analisisnya bahwa kwalitas sumber daya manusia bukan di ukur dengan IQ saja melainkan berhubungan kecerdasan emosional. Afdil Febrata, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Dalam Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, ( placePalembang : Skripsi Fakultas Tarbiah IAIN Raden Fatah, 2001 )
Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman dalam bukunya “ Emotional Intelligence” mendapat gambaran mengenai keterampilan yang dimiliki oleh para bintang kinerja di segala bidang yang membuat mereka berbeda dari yang lainnya. Dari pekerjaan tingkat bawah sampai pada posisi eksekutif, factor satu – satunya yang paling penting bukanlah IQ, pendidikan yang tinggi atau keterampilan teknis, tetapi yang paling penting adalah kecerdasan emosional Daniel Goleman, Op Cit, hal. 411
		Selanjutnya penelitian yang paling muktahir adalah penelitian yang di lakukan oleh Ary Ginanjar Agustian dalam bukunya yang berjudul “ Emotional Spiritual Questient ( ESQ ), dan “ ESQ Power”, mengemukakan bahwa “ ESQ” berdasarkan Rukun Iman dan Rukun Islam yang implementasinya dapat di pelajari dan di jalani dalam mencapai keberhasilan secara umum, dimana penelitian ini dapat di lihat dari kacamata Islam tetapi bersifat universal / menyeluruh sehingga dapat berguna untuk semua manusia yang latar belakang agama apapun, dengan mengacu kepada realitas / pengalaman dalam dunia usaha.menurut Ary Ginanjar, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap prilaku dan kegiatan, melaui langkah – langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seeutuhnya (hanif) dan memiliki pola pemikiran yang tauhid (integralistik), serta berprinsip hanya karena Allah. Ary Ginanjar Agustian, ESQ, The New Edition : Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, ( placeJakarta : Arga, 2005 ), hal 57
Dengan demikian dapat di lihat dari beberapa uraian tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, Indah Wigianti dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional (EQ) terhadap prestasi, belajar mahasiswa. Afdil Febrata menarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sangat berperan dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan. Sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih menekankan Hubungan Kecerdasan Emosional Guru Dengan Kinerja Guru, sehingga di harapkan dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
J. Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian adalah ilmu yang membahas tentang suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah ataupun sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Ibid, Hal. 27
	Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah jenis penelitian deskriftif, yaitu peneliti berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah (mendeskripsikan) yang ada sekarang berdasarkan data-data. Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), Hal. 44 karena penulis akan menggambarkan sekaligus menganalisis antara kecerdasan emosional dengan kinerja guru, oleh karena itu perlu gambaran yang komprehensif untuk menjelaskannya sehingga memberikan kontribusi yang baik pada guru itu sendiri. 
Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu peneliti akan memberikan sumbangan pemikiran seberapa besar korelasi antara kecerdasan emosional guru dengan kinerja guru, karena kuantitatif sendiri adalah penelitian yang memaparkan analisis penelitiannya dengan angka dan menggunakan perhitungan statistik dalam menganalisis.



	Jenis dan Sumber Data

		Jenis data adalah berbagai fakta empiri yang dikumpulkan oleh peneliti untuk  kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.
	Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang meliputi tentang kecerdasan emosional dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran di SDN Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.
	Sumber Data

	Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan  langsung                                                  dari sumber pertama, yaitu guru sekolah dasar negeri yang mengajar di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung yaitu keterangan kepala sekolah, diknas, wakil kepala sekolah, staff karyawan,  semua aspek yang menunjang penelitian.
	 Populasi dan Tekhnik Penarikan Sampel  

			Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
	Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini yang menjadi sasaran populasinya adalah guru SDN di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, guru yang dimaksud disini adalah seluruh guru yang mengajar di SDN yang berjumlah 52 orang, Suharnimi Arikunto mengatakan, bahwa jika subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya banyak dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Satuan Pendekatan Praktek ( Jakarta : Rineka Cipta, 2006 ), hal. 120 Untuk itu guru SDN di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi sampel dalam penelitian ini  jumlahnya 52 orang.
Tabel 1
Anggota Populasi dan Sampel
Nama Sekolah
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
SD Negeri 1 ( Desa Keluang)
7 orang
9 orang
16 orang
SD Negeri 2 ( Desa Keluang)
5 orang
10 orang
15 orang
SD Negeri 3 ( Desa Keluang)
3 orang
10 orang
13 orang
SD Negeri 4 ( Desa Keluang)
2 orang
6 orang
8 orang
Jumlah
17 orang
35 orang
52 orang
Sumber: UPTD Diknas Sekayu

	Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini, ada beberapa tekhnik yang digunakan, diantaranya adalah :


	Observasi 

		Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan adalah meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu abjek dengan menggunakan seluruh alat indera, dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Suharsimi Arikunto, Op Cit,hal. 156 - 157 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk  melihat gejala-gejala yang nampak pada kecerdasan emosional guru dan fakta yang mempengaruhi strategi guru dalam mengajar di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.
	 Angket 

		Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal – hal yang ia ketahui. Ibid, hal. 151 Dalam hal ini angket ditujukan kepada guru SDN di Kecamatan Keluang Kabupten Musi Banyuasin untuk memperoleh data tentang kecerdasan emosional guru dan kinerja guru. 
	  Dokumentasi 

				Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan yang tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lain-lainnya, metode dokumentasi ini bisa digunakan untuk data tentang jumlah penduduk atau letak geografis wilayah penelitian. Anas Sujiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 76-79
				Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, berkenaan dengan keadaan sekolah, yaitu jumlah guru, jumlah siswa, serta sarana prasarana yang dimiliki oleh SDN di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.
	Tehnik Analisis Data

		Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interprestasi yang diperlukan. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis diskriptif yang berupa hasil angket yang telah disebarkan kepada guru yang mengajar di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengetahui bagaimana penerapan kecerdasan emosional guru itu sendiri. Untuk menganalisis kedua variabel digunakan tekhnik analisis korelasi kontingensi.  Adapun rumus yang dipakai dalam menganalisis hubungan kecerdasan emosional dengan kinerja guru itu sebagai berikut :
	Mencari Nilai Statistik Dasar yang diperoleh dari data penyebaran angket variabel kecerdasan emosional dan kinerja guru SDN di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin
	Mencari Koefisien Korelasi Kontingensi (C dan KK)
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	Memberikan interprestasi terhadap Angka Indeks Korelasi Kontingensi
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	Menyimpulkan hasil analisis Ibid, hal. 253-255			

K.  Sistematika Pembahasan 
Berangkat dari uraian diatas, peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
Bab pertama merupakan bab pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, variabel penelitian, definisi operasional, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab kedua Kajian teori yang berisikan Kecerdasan Emosional yang terdiri dari pengertian, aspek-aspek kecerdasan emosional.  Kinerja Guru yang akan membahas tentang Guru dengan berbagai macam permasalahan disekelilingnya.
Bab ketiga setting wilayah penelitian yang meliputi selintas tentang Kecamatan Keluang, Visi, Misi, Tujuan SDN di Kecamatan Keluang, profil guru,  keadaan siswa, kontribusi guru pendidikan terhadap pembangunan pendidikan, dan forum guru di Kecamatan Keluang.
Bab empat Analisis data yang meliputi tentang kecerdasan emosional  dan hubungannya dengan kinerja guru SDN di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. 
Bab lima penutup, pada bab ini peneliti menarik kesimpulan dan saran dari uraian pada bab – bab sebelumnya, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran – lampiran yang dianggap perlu.

























