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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional 

yang secara tegas dikemukakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 

Pencerdasaan bangsa tidak akan dapat lepas dari peran guru sebagai pendidik, 

pengajar, dan pelatih anak didik. Guru memiliki peran yang amat penting, 

terutama sebagai agent of change melalui proses pembelajaran. Peran seorang 

guru sebagai pendidik sangatlah besar.  Apalagi dalam konteks kini, guru lebih 

diberikan kesempatan untuk mengunggulkan perannya dengan peningkatan 

kualitas dan kesejahteraan sebagai seorang guru.  Dengan demikian kehadiran 

atau peran guru dalam kehidupan masyarakat akan menjadi lebih berarti dan 

terlihat konkrit perannya, yang dalam masyarakat kita dikenal dalam ungkapan 

peribahasa lama sebagai yang digugu dan ditiru. 

Tantangan bagi kemajuan bangsa dan generasi membutuhkan effort dari 

pencetak generasi yaitu guru yang siap menghadapi tantangan jaman. Kesiapan 

tantangan ini harus diimbangi dengan kemampuan yang mendukung dari para 

guru. Kemampuan yang dibutuhkan guru meliputi banyak hal, termasuk di 

dalamnya kepribadian yang mendasari mental guru, serta keterampilan dalam 

mengajar yang mampu menopang kebutuhan tuntutan.  

Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka 

pada posisi yang sangat strategis dalam upaya reformasi pendidikan yang 
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berorientasi pada pencapaian kualitas. Posisi guru menjadi semakin strategis 

dalam konteks persekolahan. Apapun yang dilakukan dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan tidak akan berarti bila tidak disertai kemampuan guru yang 

mencukupi. Seorang guru dituntut memiliki empat kompetensi yang sangat 

penting yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi 

dan kompetensi sosial sesuai yang diamanahkan dari Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. 

(UU Sisdiknas, 3003: & PP.19:2005).  

Sedangkan kondisi kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia saat 

ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, 

hingga saat ini, dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S-1 

atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1 (Kompas, 7 Maret 2012). 

Selain jenjang pendidikan yang belum memadai, kompetensi pedagogik guru juga 

masih bermasalah. Saat dilakukan tes terhadap guru semua bidang studi, rata-rata 

tak sampai 50 persen soal yang bisa dikerjakan. Tidak ada guru yang meraih nilai 

80, bahkan, terdapat guru yang meraih nilai terendah. Begitu pun dari persyaratan 

sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi 

syarat sertifikasi. Adapun 861.67 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, 

yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut profesional. Syawal Gultom, 

Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta 

mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dalam persoalan guru 

(Kompas, 6 Maret 2012). 
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Selain tingkat pendidikan, kemampuan seorang guru dalam menjalankan 

pekerjaannya sangat terkait dengan keyakinan guru tersebut terhadap kemampuan 

yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas (Laura, 2007). Guru dan mutu 

pendidikan seringkali difokuskan pada kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah 

dan pembelajaran di kelas.  Meskipun pendidikan memiliki makna yang luas dan 

tidak terbatas pada dunia kelas dan sekolah semata, tuntutan terhadap kualitas 

guru dan proses pembelajaran yang baik akan tetap menjadi perhatian setiap 

orang. Hal itu disebabkan karena pembelajaran di kelas terlihat secara langsung 

berpengaruh pada keberhasilan anak dalam menjalani proses pembelajarannya. 

Dalam kajian tentang pengembangan mutu pendidikan, mutu kelas dan mutu 

pembelajaran ternyata mampu menjadi  dasar terciptanya pendidikan yang baik 

(Baidhowi, 2009). Baidhowi menambahkan, bahwa di kelas merupakan aspek 

penting dalam pembelajaran. Guru mampu memaksimalkan kompetensi yang 

dimiliki guna menggali semua kompetensi siswa. Di samping itu, di kelas guru 

dapat belajar dari pengalaman pada proses pembelajaran bersama siswa. Banyak 

temuan-temuan di lapangan yang secara tidak langsung menjadi laboratorium 

sehingga guru lebih banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru, baik dari sisi metode, 

media pembelajaran yang dibutuhkan, atau bahkan pengembangan ilmu sesuai 

kompetensinya. 

Salah satu ciri guru yang baik dapat dipahami dari beberapa dimensi 

diantaranya yaitu profesionalitas. Sebuah komitmen dalam menjalankan fungsi 

agar peserta didik berhasil, percaya diri, selalu siap menghadapi tantangan, 

amanah serta menghargai keragaman anak didik. Percaya diri dan selalu siap 
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menghadapi tantangan merupakan ciri efikasi diri yang seharusnya dimiliki oleh 

seorang guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Efikasi diri guru yang tinggi 

akan memberikan motivasi yang positif terhadap anak didik. Di samping itu 

efikasi diri memiliki keefektifan yaitu individu mampu menilai dirinya memiliki 

kekuatan untuk menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Tingginya efikasi diri 

yang dipersepsikan akan memotivasi individu secara kognitif untuk lebih bisa 

bertindak lebih tepat dan terarah terutama apabila tujuan yang hendak dicapai 

merupakan tujuan yang jelas (Azwar, 2007). 

Seseorang yang mempunyai efikasi diri yang tinggi, akan menetapkan 

target yang tinggi pula untuk menghasilkan sesuatu dan akan berupaya untuk 

dapat mencapai tujuan atau target. Apabila tujuan itu telah tercapai, maka dia akan 

menetapkan target yang lebih tinggi. Menurut hasil penelitian Warsito (2004), 

seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan memberikan seluruh 

kemampuan yang dimiliki untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Ketika 

menghadapi suatu masalah, maka seseorang tidak akan mudah menyerah 

melainkan terus berusaha sampai berhasil. Bila terjadi kegagalan, maka dianggap 

kurangnya usaha yang dilakukan, bukan karena ketidakmapuan. 

Guru yang memiliki efikasi diri rendah, akan ragu-ragu dalam bertindak, 

tidak selesai dalam melaksanakan tugas, tidak bersemangat dalam menjalankan 

tugas, merasa tidak mampu dalam melakukan tugas, putus asa ketika mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan tugas. 

Dampak kepada pendidikan secara umum adalah terhambatnya 

perkembangan dunia pendidikan disebabkan karena pelaku-pelaku pendidiknya 
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yang tidak siap dengan tantangan-tantangan ke depan yang menuntut banyak 

inovasi  dan perubahan agar lebih maju. Kreatifitas dalam dunia pendidikan 

terutama dalam hal metode dan media, akan berhenti karena guru yang menjadi 

ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran di kelas selalu ragu-ragu dan 

tidak berani mengembangkan hal tersedut di kelas. Di samping itu, guru yang 

berperan sebagai motivator dan teladan bagi siswa tidak cukup mampu untuk 

membentuk karakter bagi anak didiknya menjadi anak yang percaya diri dan 

tangguh dalam menghadapi kendala dan kesulitan. Sumber daya manusia yang 

lemah dalam pendidikan hanya akan menghasilkan generasi-generasi yang cepat 

putus asa, bimbang, lemah dalam menghadapi tantangan kehidupan, tidak berani 

bersaing dan berkompetisi. 

Dampak negatif pada kinerja sekolah juga akan dirasakan, karena target 

profeionalisme guru tidak akan tercapai. Implikasinya adalah kinerja guru tidak 

optimal karena kondisi sumber daya menusia yang tidak berdaya dalam 

meenghadapi hambatan akan menghambat hasil. Hal ini juga memberikan dampak 

tidak optimalnya siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 

Menurut Laura (2007), kepuasan kinerja dan prestasi kerja sangat 

dipengaruhi oleh efikasi diri seseorang. Kompetensi seseorang  akan dapat 

diwujudkan dengan  melibatkan efikasi diri yaitu perasaan bahwa dirinya mampu 

mencapai tujuan-tujuannya dan penguasaannya, dan bahwa dirinya dapat 

memperoleh keterampilan serta mengatasi kendala-kendala, selain juga dikaitkan 

dengan harapan untuk berhasil. Efikasi diri ini mempengaruhi kepercayaan diri 

seorang guru dan kepuasan kerja serta semangat untuk berprestasi. Seorang guru 



6 
 

dengan efikasi diri yang rendah memiliki keyakinan yang lemah akan kemampuan 

berprestasi dan keterampilan untuk menghadapi segala situasi yang ada terutama 

ketika berhadapan beberapa bentuk kesulitan dan kegagalan. Seorang guru yang 

memiliki efikasi diri yang tinggi diharapkan dia mampu melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan baik (Santrock, 2009).  

Baidhowi (2005) mengemukakan bahwa kondisi efikasi diri guru yang 

rendah bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Persyaratan guru aagar dapat 

berperan dengan baik, antara lain: keterampilan pedagogik, yaitu kemampuan 

dalam mengajar, berpengetahuan memadai, memiliki sikap professional, mampu 

memilih dan menciptakan serta menggunakan media, mampu mengembangkan 

dinamika kurikulum dan memberikan contoh serta teladan yang baik. Sedangkan 

menurut Musfah (2011), agar guru dapat menjamin mutu kompetensi yang 

diharapkan, terutama kemampuan pedagogiknya, maka guru harus selalu 

mengasah kemampuan itu dengan terus mengoptimalkan aspek-aspek yang ada di 

dalamnya. 

Pencapaian tujuan pendidikan di sekolah menuntut peran bagi seorang 

guru, salah satunya dalam kesiapan guru mengajar. Lingkungan belajar 

merupakan perangkat yang amat penting dalam pembelajaran. Secara umum 

lingkungan belajar harus memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa, 

karena pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

siswa. Guru adalah garda terdepan dan merupakan komponen yang sangat penting 

di sekolah dalam proses pendidikan anak. Guru sebagai pemegang kendali dan 
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bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran serta terciptanya suasana kelas 

yang beragam dalam mengajarkan siswanya. 

Kompetensi pedagogik adalah yang oleh Langeveld disebut sebagai ilmu 

mengajar, yaitu kemampuan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik. 

Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran siswa. Kompetensi pedagogik meliputi 

pemahaman terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta 

evaluasi terhadap siswa (Uzer 2011). Guru yang baik adalah mereka yang mampu 

mencapai tujuan yang ditetapkan oleh dirinya sendiri untuk orang lain. Dengan 

demikian guru yang baik harus memiliki modal pengetahuan dan keterampilan, 

dan secara tepat mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang 

dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu proses 

pembelajaran (Mulyasa, 2012).  Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh 

seorang guru adalah kompetensi. Selanjutnya Mulyasa (2012) menambahkan 

bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran di kelas merupakan 

kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh guru.   

Sebuah pelaksanaan pembelajaran tidak akan sempurna bila kompetensi 

pedagogik  yang dimiliki oleh guru lemah. Kompetensi itu meliputi hal-hal yang 

harus dilakukan pada saat   pembelajaran berlangsung.  Pelaksanaan tidak akan 

dapat berjalan dengan baik bila tak ada perencanaan yang baik dan matang. 

Perencanaan itu berisi rencana kegiatan tahunan, silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang di dalamnya meliputi rencana tujuan kegiatan, materi yang 
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dibutuhkan, media dan metode yang dipakai, buku-buku referensi yang 

digunakan, serta proses dimulai dari persiapan awal pembelajaran, inti materi, 

evaluasi, dan penutup kegiatan.  

Kompetensi pedagogik yang rendah sangat mempengaruhi tujuan 

kegiatan yang berimplikasi kepada hambatan siswa dalam proses mencapai tujuan 

pendidikannya (Mulyasa, 2012). Ciri-ciri kompetensi pedagogik guru yang rendah 

adalah siswa tidak begitu semangat mengikuti pembelajaran guru, siswa cepat 

bosan atau sulit memahami penjelasan guru mengajar di kelas, kurang siapnya 

guru dalam menggunakan media dan metode sehingga menghambat tergalinya 

potensi siswa. 

Bandura (1997) juga menyatakan bahwa efikasi diri dapat menjembatani 

antara pengetahuan yang dimiliki dengan perilaku-perilaku tertentu, antara lain 

adalah kecerdasan emosi. Selain keterampilan mengajar sebagai aplikasi dari 

kompetensi pedagogik, seorang guru juga harus mampu memiliki peran pemberi 

keamanan bagi siswa-siswanya. Selayaknya guru senantiasa mencarikan rasa 

aman bagi siswa, menjadi tempat berlindung bagi siswa-siswa untuk memperoleh 

rasa aman dan puas (Mulyasa, 2011). Guru sebagai pengganti atau yang mewakili 

orang tua di sekolah, harus menjadikan sekolah sebagai keluarga. Mulyasa 

menambahkan, seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap, emosi 

yang stabil dan dewasa.  

Menurut Mulyasa (2012), ujian berat bagi seorang guru dalam hal 

kepribadian adalah rangsangan yang sering memancing emosi. Kestabilan dan 

kecerdasan emosi sangat diperlukan, tidak semua orang mampu menahan emosi 
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terhadap rangsangan yang menyinggung perasaan. Guru yang mudah marah, akan 

membuat siswa takut, tidak merasa nyaman dan akan mengakibatkan kurangnya 

minat untuk mengikuti pelajaran. Selain itu guru yang memiliki kecerdasan emosi 

yang rendah akan mempengaruhi kedekatan dengan siswa, sehingga akan 

menghambat komunikasi antara siswa dan guru, menghambat ketertarikan siswa 

pada guru. Selain itu guru yang sering marah, justru akan mengakibatkan siswa 

tidak nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran dan mengurangi rasa 

hormatnya kepada guru, akibatnya tidak hanya guru yang tidak dihormati siswa 

tetapi juga pelajaran yang diampu oleh guru tersebut tidak akan sepenuhnya dapat 

diterima siswa dan bahkan mungkin bisa cenderung membencinya.  

Berbagai kasus lain yang disebabkan oleh emosi yang kurang stabil dan 

kurang dewasa adalah masih seringnya media massa memberikan informasi 

tentang guru yang terlibat dalam tindak kekerasan kepada siswa, yang tentu saja 

hal itu tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang guru. Perilaku guru seperti itu 

tentu saja sangat mencoreng profesi guru, nama baik sekolah, kepercayaan pada 

guru, dan tentu saja mengurangi profesionalisme seorang guru. 

Salah satu ciri kepribadian yang matang dan sehat adalah kecerdasan 

emosional (Schultz, 1991). Schultz menambahkan bahwa sifat ini meliputi 

beberapa kualitas-kualitas utama yang disebut penerimaan diri, yaitu menerima 

kelemahan dan kekurangan tanpa menyerah secara pasif pada kelemahan-

kelemahan dan kekurangan tersebut. Selain itu pribadi yang sehat juga mampu 

menerima emosi-emosi orang lain, dan tidak berusaha bersembunyi dari emosi-

emosi yang datang dari orang lain, sehingga emosi itu tidak mengganggu aktifitas 
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diri sendiri atau orang lain. Goleman (2007) mengemukakan ciri-ciri individu 

yang memiliki kecerdasan emosi tinggi, yaitu : (1) memiliki kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan dapat bertahan dalam menghadapi frustrasi; (2) dapat 

mengendalikan dorongan-dorongan hati sehingga tidak melebih-lebihkan suatu 

kesenangan; (3) mampu mengatur suasana hati dan dapat menjaganya agar beban 

stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir seseorang; (4) mampu untuk 

berempati terhadap orang lain dan tidak lupa berdoa. 

Gangguan emosi yang terjadi pada seseorang dapat mempengaruhi 

efikasi diri seseorang karena emosi akan mempengaruhi kesabaran, keuletan, dan 

kreatifitas serta gairah dan semangat untuk bekerja (Muhyidin, 2006). Achmad 

dan Irwan (2011) juga mengemukakan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan antara kecerdasan emosi dan effikasi diri dalam penelitian yang 

dilakukan dengan judul “Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dan Efikasi Diri 

Pelajaran Matematika”.  

Seorang guru yang dapat menaham emosinya secara stabil, maka guru 

tersebut tidak akan mudah menyerah dan mudah putus asa, serta tidak mudah 

menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kesuksesan dalam meraih sebuah cita-cita 

tidak dapat diraih oleh orang yang bercirikan mudah menyerah dan mudah putus 

asa, sering berkeluh kesah, atau menyerah sebelum menghadapi tugas yang 

diberikan kepadanya. 

Fenomena ini masih banyak terjadi di Sekolah Dasar di Kecamatan 

Jebres, berdasarkan dengan survei awal, hasil dari wawancara  Kepala Sekolah di  

SD Ngoresan dan SD Gulon (November 2012 dan Januari 2013). Menurut Kepala 
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Sekolah SD Ngoresan dan SD Gulon di Kecamatan Jebres, banyak guru yang 

merasa kurang percaya diri menerima tantangan berkompetisi dengan sekolah-

sekolah lain yang memiliki target jauh lebih tinggi. Banyak guru yang tidak yakin 

dengan kemampuan sendiri melakukan tugas yang menjadi target sekolah.  

Sementara para guru terebut sudah banyak yang mendapatkan sertifikasi guru, 

yang secara formal telah mengetahui wawasan tentang kompetensi pedagogik. 

Oleh karena itu, dengan melihat fenomena ini, penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian tentang sejauhmana efikasi diri ini benar-benar dipengaruhi 

oleh kompetensi pedagogik dan kecerdasan emosi guru. Penelitian ini 

menggunakan variabel, kompetensi pedagogik, kecerdasan emosi serta efikasi diri 

untuk memprediksikan hubungan antara kompetensi pedagogik, kecerdasan emosi 

dan efikasi diri. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan antara kompetensi pedagogik, 

kecerdasan emosi terhadap efikasi diri guru”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang menunjukkan adanya tuntutan 

keyakinan diri guru dalam menjalankan tugas dan peran sebagai guru. Realitanya  

kondisi guru pada saat ini masih perlu banyak pembenahan. Diantara faktor yang 

membuat keyakinan diri dalam menghadapi permasalahan dan menyelesaikan 

tugas sebagai seorang guru adalah kompetensi pedagogik dan kecerdasan emosi. 

Oleh karena itu, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 



12 
 

“Apakah ada hubungan antara kompetensi pedagogik dan kecerdasan emosi 

terhadap efikasi diri guru?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Menguji hubungan kompetensi pedagogik dan kecerdasan emosi dengan 

efikasi diri guru. 

2. Menguji hubungan antara kompetensi pedagogik dengan efikasi diri guru. 

3. Menguji hubungan antara kecerdasan emosi dengan efikasi diri guru. 

4. Mengetahui sumbangan atau peranan kompetensi pedagogik, kecerdasan emosi  

terhadap efikasi diri guru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat 

yang dapat dilihat dari dua segi yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi disiplin 

ilmu psikologi, terutama psikologi pendidikan mengenai keterkaitan antara 

kompetensi pedagogik dan kecerdasan emosi terhadap efikasi diri guru serta dapat 

menjadi bahan perbandingan bagi penulis yang meneliti tentang kompetensi 

pedagogik, kecerdasan emosi maupun efikasi diri guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Khususnya bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat 

menjadi masukan yang berharga bagi upaya peningkatan efikasi diri 
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terutama pada guru-guru. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang strategis di 

dunia pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan peta kualitas 

kompetensi guru di sekolah masing-masing dan dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk memberikan kebijakan-kebijakan di sekolah dalam hal 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya profesi guru. 

c. Bagi Guru 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi mengenai kompetensi pedagogik, kecerdasan emosi dan efikasi 

diri guru. Diharapkan dengan informasi ini, guru akan lebih yakin akan 

kemampuannya dan berusaha untuk lebih meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan kecerdasan emosi dalam tugasnya sebagai guru sehingga 

akan lebih mampu mendorong dan memotivasi siswa untuk meraih prestasi 

yang lebih baik lagi, dan secara pribadi akan berimbas positif pada 

meningkatnya efikasi diri. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif. 
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E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian berkaitan dengan efikasi diri dan kecerdasan emosi 

ditampilkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel Metodologi 

1. Abdul 

Saman dan 

Muhamad 

Daud (2005) 

Menumbuhkembangkan 

Kecerdasan Emosional 

Pada Anak Sejak Usia 

Dini 

Menumbuhkan 

Kecerdasan 

Emosional Pada 

Anak Sejak Usia 

Dini  

Menggunakan 

pendekatan 

deskriptif 

eksperimental 

2. Tri Siwi 

(2005) 

Pengaruh Komitmen 

Profesi, Partisipasi 

Anggaran, dan Self 

Efficacy Trhadap 

konflik Peran 

X1: komitmen 

profesi, 

X2: partisipasi 

anggaran,  

X3: self efficacy 

Y: konflik peran, 

 Pendekatan: 

kuantitatif.   

 Analisis data: 

multiple regresi. 

 Pengumpulan 

data: angket 

 Subjek: wanita 

karier di 

lingkungan 

organisasi, 

perusahaan 

ataupun instansi 

berjumlah 115 

3. J. Joey 

Blackburn 

dan J. Shane 

Robinson 

(2008) 

Assesing Teacher Self 

Efficacy and Job 

Satisfaction of Early 

Career Agriculture 

Teachers in Ketucky 

efikasi diri guru   

dan kepuasan kerja 

guru awal karir 

sebagai guru 

pertanian  

Menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif untuk 

menggambarkan 

tingkat efikasi diri 

guru dan kepuasan 

kerja sebagai awal 

karir pada guru 

pertanian dan 

untuk menentukan 

hubungan 

keberadaan antara 

efikasi diri guru  

dan kepuasan kerja 

guru 

4. Nuri 

Fauziah dan 

Nono Hery 

Dinamika Kecerdasan 

Emosi Pada Siswa 

Akselerasi di SDN 

Kecerdasan emosi 

meliputi aspek: 

pengenalan emosi, 

 Pendekatan:  

studi kasus 

intrinsik 
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(2008) Kendangsari 1 

Surabaya 

pengelolaan emosi, 

memotivasi diri 

pengenalan emosi 

orang lain dan 

membina 

hubungan  

 Prosedur 

pemilihan subjek 

: pemilihan 

tipikal 

 Teknik analisis 

data: koding dari 

hasil transkrip 

wawancara yang 

telah diverbatim  

5. Eccie dan 

Uly (2009) 

Hubungan Antara Self 

Efficacy Guru Dengan 

Sikap Terhadap 

Program Pendidikan 

Inklusi Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus 

X1: self efficacy  

Y: program 

pendidikan inklusi 

 Pendekatan: 

kuantitatif. 

 Metode 

pengumpulan 

data: angket 

 Subjek: guru 

yang mengajar 

langsung sekolah 

inklusi di 

Yoyakarta, 

berjumlah: 89 

guru berusia 23-

60 tahun 

6. Achmad 

Purnama 

Nugraha dan 

Irwan 

Nuryana K 

(2010) 

Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosi dan 

Efikasi Diri Pelajaran 

Matematika 

X : Kecerdasan 

Emosi 

Y : Efikasi Diri 

Pelajaran 

Matematika 

Menggunakan 

pendekatan 

kualitatif analisis 

korelasional non 

parametrik 

Speraman-Rho 

 

7. Ika 

Sulistyawati 

(2010) 

Hubungan Antara 

Dukungan Sosial 

Dengan Self Efficacy 

Mahasiswa Dalam 

Menyusun Skripsi 

X1: Dukungan 

social 

Y: Self efficacy 

 Pendekatan: 

kuantitatif.  

 Teknik 

pengambilan 

subjek: 

nonprobability 

sampling 

 Teknik 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

angket. 

 Subjek: 116 

mahasiswa di 

Jakarta. 



16 
 

Kesimpulan dari beberapa penelitian di atas berkaitan dengan penelitian 

penulis adalah: 

1. Penelitian ini sama sekali berbeda dengan penelitian sebelumnya pada tujuan 

penelitian, variabel penelitian, sampel dan lokasi penelitian serta keterkaitan 

antara subjek. Penelitian ini lebih berfokus pada hubungan kompetensi 

pedagogik dan kecerdasan emosi terhadap efikasi diri guru. 

2. Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu: lokasi 

penelitian di lembaga pendidikan, pendekatan metode, teknik pengambilan 

data, teknik analisis data. 

3. Penelitian ini diharapkan akan memperbaiki dan menyempurnakan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

 


