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ABSTRACT 

Indarto, Inu.2007 . The Effect of Emotional Quotient and Organizational 
Commitment on the Teachers’ Response to Curriculum Change in 
Vocational High Schools of Brebes Regency. Thesis. Educational 
Management. Postgraduate Program of Semarang State University. 
Supervisors: I. Prof.Sulistia, M.L., Ph.D. II. Dr. Ahmad Sopyan, M.Pd. 

 
Key words: emotional quotient, organizational commitment, the teachers’ 

response to curriculum change. 
 

Chages in curriculum should be made to adapt and to follow the 
development in science and technology. Teachers show different attitudes to 
respond to the changes. There are various factors, among others emotional 
quotient and organizational commitment, that effect the teachers’ response to the 
changes in curriculum of Vocational High School in Brebes Regency. It is 
important, therefore, to examine to what extent the above factors affect the 
teachers’ response to the curriculum changes. 

The problem of study includes effect the teachers’ response to the changes 
in curriculum. Emotional quotient, and commitment on the school organization of 
Vocational High School in Brebes Regency, and the partial or simultaneous effect 
of the teachers’ emotional quotient, and organizational commitment on the 
teachers’ response to the changes in curriculum in Vocational High School in 
Brebes Regency. This is an expost facto study, and  the sample consisted of 124 
teachers  from six Vocational High School in Brebes Regency. The data were 
collected by the use of questionnaires, and analysed by the use of multiple  
regression analysis with two predictors, calculated by the use of  SPSS for 
Windows Version12.0. 
  The descriptive analysis showed that teachers’ response to the changes in 
curriculum was categorised as good 36%, adequate 54%, and fair 10%; the teachers’ 
emotional quotient was categorised as good 44%, adequate 54%, and fair 2%; the 
teachers’ organizational commitment was categorised as good 51%, adequate 48%, 
and fair 1%. There was a simultaneous significant effect of the teachers’ emotional 
quotient (x1) and organizational commitment (x2) on the teachers’ response to the 
changes in curriculum in Vocational High School in Brebes Regency (y). The Rsq 
value of 0.457 as a determinant coefficient means that 45.7% of the teachers’ 
response to the changes in curriculum was accounted for by the teachers’ emotional 
quotient and the organizational commitment, and the remaining 54.3% was affected 
by other factors. Partially, the teachers’ emotional quotient was affected by effective 
contribution of the teachers’ emotional quotient (x1) of 34.3% and that of 
organizational commitment (x2) of 40%. 
 It is recommended that to improve the teachers’ response to the changes in 
curriculum to 75% over adequate level, socialization on the importance of change and 
how to respond to them should be held. Principals should conduct trainings and 
involve all school components to prepare school development programs. Further 
studies should be conducted by considering other factors beyond this study. 
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SARI 

Indarto, Inu. 2007. Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Komitmen Berorganisasi 
terhadap Respon Guru Mengenai Perubahan Kurikulum di SMK Kabupaten 
Brebes. Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Prof. Soelistia, M.L., Ph.D., 
II. Dr. Ahmad Sopyan, M.Pd. 

 
Kata Kunci : kecerdasan emosi, komitmen berorganisasi, respon guru mengenai 

perubahan kurikulum. 
 
Perubahan kurikulum merupakan keharusan untuk menyesuaikan dan 

mengikuti perkembangan IPTEK. Perubahan ini direspon oleh guru dengan 
berbagai sikap. Banyak faktor yang diasumsikan berpengaruh terhadap respon 
guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes, diantaranya 
adalah kecerdasan emosi dan komitmen guru pada organisasi sekolah. Oleh 
karena itu seberapa besar kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap respon 
mengenai perubahan perlu diteliti. 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana respon 
guru mengenai perubahan kurikulum, kecerdasan emosi guru dan komitmen guru 
terhadap organisasi sekolah di SMK Kabupaten Brebes. Disamping itu juga 
bagaimana pengaruh kecerdasan emosi dan komiten berorganisasi guru terhadap 
respon guru mengenai perubahan kurikulum K Kabupaten Brebes baik secara 
parsial maupun secara simultan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto dengan mengambil 
sampel 124 guru kejuruan di 6 (enam) SMK Kabupaten Brebes. Teknik 
pengumpulan data dengan metoda angket. Analisis data menggunakan rumus 
regresi linear berganda dengan dua prediktor. Perhitungan dan pengujian hasil 
penelitian dengan program komputer SPSS for Widows Versi 12.0. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh 
simultan yang signifikan kecerdasan emosi (X1), dan komitmen berorganisasi 
(X2) terhadap respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten 
Brebes (Y). Hal ini berdasarkan perbandingan F hitung (50,870) lebih tinggi dari 
F tabel (3,07); (2) ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosi (X1) terhadap 
respon guru mengenai perubahan kurikulum (Y). Hal ini dibuktikan dengan 
perbandingan t hitung (3,495) lebih tinggi dari t tabel (2,617); (3) ada pengaruh 
yang signifikan komitmen berorganisasi (X2) terhadap respon guru mengenai 
perubahan kurikulum (Y). Hal ini berdasarkan perbandingan t hitung (5,029) lebih 
tinggi dari t tabel (2,617); (4) besarnya pengaruh kedua variabel bebas secara 
simultan terhadap variabel terikat ditunjukkan pada Rsq sebagai koefisien 
determinasi, yaitu 0,457. Hal ini berarti 45,7% respon guru mengenai perubahan 
kurikulum di SMK Kabupaten Brebes dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebas. 
Sedang sisanya 54,3% dijelaskan oleh sebab-sebab lain. 

Saran-saran untuk meningkatkan tingkat respon guru mengenai perubahan 
kurikulum agar menjadi 75% diatas sedang, diperlukan sosialisasi tentang 
pentingnya perubahan dan bagaimana cara menyikapinya. Kepala Sekolah 
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diharapkan dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan dan melibatkan seluruh 
komponen sekolah dalam menyusun program pengembangan sekolah. Diperlukan 
penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan faktor-faktor atau sebab-sebab lain 
yang belum diteliti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan industri 

dan teknologi informasi membawa perubahan yang sangat cepat dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini di satu sisi membuka peluang 

untuk mempercepat laju pembangunan, tetapi di sisi lain membawa tantangan 

persaingan yang makin ketat dan tajam. Hal ini akan mengakibatkan tuntutan 

terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengantisipasi era 

global ini, perlu penyiapan SDM yang memiliki kemampuan untuk 

menghadapi persaingan. 

 Sampai berakhirnya abad ke-20, pembangunan sumber daya manusia di 

hampir seluruh wilayah Indonesia ternyata belum mengarah kepada kondisi 

yang diharapkan. Direktorat Dikmenjur (2001:2) menguraikan kondisi 

pembangunan SDM di Indonesia sebagai berikut : (1) struktur tenaga kerja 

masih didominasi oleh pekerja yang kurang terdidik, (2) tingkat pengangguran 

tamatan SMK menunjukkan angka 12%, (3) penguasaan kompetensi dan 

produktifitas tenaga kerja Indonesia masih rendah dibanding tenaga kerja 

negara lain di kawasan Asia Tenggara. Semua ini menyebabkan tenaga kerja 

Indonesia sulit bersaing, bahkan tidak sedikit peluang pekerjaan yang ada di 

Indonesia diisi oleh pekerja asing. 
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Lembaga pendidikan kejuruan di Indonesia model lama yang merupakan 

lembaga penyiap SDM memiliki beberapa kelemahan yaitu : kurang 

mempersiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja, kurang mampu 

menjaga relevansi dengan perubahan pasar kerja, sukar berubah alias 

konservatif (Sidi 2001:111). Tamatan SMK sering dikritik kurang mampu 

mengikuti perubahan karena kurang dibekali dengan ketrampilan dasar, 

ketrampilan berfikir (berfikir kreatif, pengambilan keputusan, pemecahan 

masalah, belajar cara belajar, dan mampu mengemukakan alasan), dan kualitas 

kalbu (tanggung jawab, kejujuran, integritas, kerjasama, kerja keras, disiplin 

dan jiwa kewirausahaan). Masalah lainnya adalah kurang sesuainya antara 

pendidikan yang berlaku di sekolah dengan tuntutan dunia kerja.  

Untuk mengatasi tuntutan dan permasalahan tersebut, diperlukan 

kemauan yang keras, agar dapat megubah pola pikir dalam mengembangkan 

sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk mengejar ketertinggalan 

penyiapan SDM yang berkualitas. Pengembangan sistem diklat kejuruan hen-

daknya diarahkan pada penyiapan SDM yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan standar kompetensi yang baku. Standar kompetensi, standar kurikulum, 

dan standar pengujian dimaksudkan untuk menjamin bahwa sistem pendidikan 

kejuruan benar-benar memberikan kompetensi yang telah ditentukan oleh 

industri. Apa yang diajarkan kepada peserta didik harus mengacu kepada 

kompetensi yang telah dibakukan secara nasional. Seluruh program pendidikan 

harus diturunkan dari standar kompetensi yang telah ditetapkan.  
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Kebijakan link and match dengan wawasan mutu mengharuskan pengu-

kuran mutu tamatan dengan standar dunia kerja. Cara-cara konvensional dalam 

mengukur hasil pendidikan dan pelatihan dengan angka nol sampai sepuluh, 

atau angka nol sampai seratus sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan 

ukuran dunia kerja. Dunia kerja mengukur kompetensi tenaga kerjanya dengan 

memperhatikan kualitas hasil kerja dan tingkat produktivitas kerjanya. 

Pengukuran terhadap kualitas hasil kerja hanya dengan dua ukuran dasar, yaitu 

baik (accepted) dan jelek (rejected) atau kompeten dan tidak kompeten. 

Kondisi demikian mengakibatkan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan 

yang diharapkan mampu memberikan jaminan mutu tamatan agar dapat 

terserap di dunia kerja baik tingkat nasional maupun internasional. Perubahan 

secara mendasar yang perlu dilakukan khususnya pada komponen : standar 

kompetensi, kurikulum implementatif, kegiatan belajar mengajar, sistem 

pengujian, sistem verifikasi dan akreditasi.  

Dengan mengacu pada kondisi dan hal tersebut, maka diperlukan 

kurikulum yang dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang mempunyai 

kemungkinan besar sudah dan/atau akan terjadi. Kurikulum yang dibutuhkan di 

masa yang akan datang, adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. 

Kompetensi dikembangkan untuk memberikan ketrampilan dan keahlian untuk 

bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidak-

pastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum berbasis 

kompetensi ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas 

dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat 
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memberikan dasar-dasar pengetahuan, ketrampilan, pengalaman belajar yang 

membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter 

nasional. 

Pengembangan kurikulum SMK yang sudah dimulai sejak tahun 1964 

sampai dengan tahun 1994 belum mengacu pada kebutuhan dan tuntutan dunia 

kerja. Oleh sebab itu agar dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan 

dan perkembangan jaman, mulai tahun 1999 pemerintah menggulirkan 

kebijakan Kurikulum SMK Edisi 1999 dengan pendekatan kurikulum berbasis 

kompetensi. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi ini juga memberi 

peluang  kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum implementatif yang 

disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja, kondisi, dan kekhasan 

potensi daerah tempat sekolah berada, dengan tetap mengacu pada standar 

yang baku. Tahun 2004, Kurikulum SMK Edisi 1999 dikembangkan dan 

disempurnakan menjadi Kurikulum SMK Edisi 2004. Melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006, pemerintah 

menggulirkan kurikulum yang disesuaikan dengan Standar Nasional 

Pendidikan, yaitu Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. 

Dengan perubahan kurikulum, seharusnya dalam proses belajar menga-

jar, guru dan peserta didik bersikap toleran, menjunjung tinggi prinsip 

kebersamaan dan kebhinekaan, serta berpikiran terbuka. Dengan demikian guru 

dan peserta didik dapat bersama-sama belajar, menggali potensi masing-

masing secara optimal. Tuntutan perubahan kurikulum ini juga untuk 

membuktikan keprofesionalan guru. Mereka dituntut untuk dapat menyusun 
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dan membuat rencana pembelajaran berdasarkan kemampuan dasar yang dapat 

digali dan dikembangkan oleh peserta didik. Guru harus mampu mengeja-

wantahkan potensi diri dan bakat peserta didik, sehingga mampu mencari dan 

menemukan ilmu pengetahuannya sendiri. Tugas guru bukan mencurahkan dan 

menyuapi peserta didik dengan ilmu pengetahuan, melainkan harus menjadi 

motivator, mediator, dan fasilitator pendidikan. Selain itu, guru harus mampu 

menyusun suatu rencana pembelajaran yang tidak saja baik, tetapi juga mampu 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari, membangun, dan 

membentuk, serta mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupannya. 

Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum yang diwu-

judkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, 

serta dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan,  pendekatan pembelajaran  

konvesional harus diperbaiki. Pola pembelajaran konvesional lebih mengu-

tamakan pada pembelajaran klasikal, siswa lebih banyak mendengarkan dan 

menyaksikan guru dalam menjelaskan dan mendemonstrasikan materi pelaja-

ran. Pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subjek yang mampu 

merencanakan pembelajaran, menggali, dan menginterpretasi materi pelajaran 

yang diperlukan, serta mengevaluasi pelaksanaan dan hasilnya. Dengan demi-

kian guru lebih berfungsi sebagai fasilitator. 

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, fenomena yang ada  di lapangan 

menunjukkan pada kondisi yang kurang menggembirakan. Berdasarkan penga-

laman penulis sebagai pengawas SMK di Kabupaten Brebes, dalam monitoring 
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dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar, ternyata para guru mengalami 

kesulitan dalam memahami kurikulum. Kesulitan para guru pada umumnya 

adalah dalam menganalisis dan mengimplementasikan kurikulum. Dengan 

kondisi demikian, tentu akan mengakibatkan pesan dan muatan kurikulum 

tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Akhirnya proses belajar 

mengajar tidak dapat memberikan perubahan pada tamatan, seperti yang 

diharapkan.  

Pertumbuhan SMK di Kabupaten Brebes dari sisi jumlah sekolah sampai 

dengan tahun 2006/2007 cukup berarti terhadap partisipasi penyediaan ketena-

gakerjaan. Dari 30 SMK baik negeri maupun swasta, dengan berbagai program 

keahlian, jumlah peserta didik sudah mencapai kurang lebih 9.000 siswa. 

Kualitas tamatan SMK khususnya di Kabupaten Brebes seharusnya memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan dan memiliki daya adaptasi serta 

daya saing yang tinggi, namun kenyataannya, tingkat keterserapan tamatan di 

dunia kerja yang sesuai / relevan dengan program keahliannya masih sangat 

rendah. Di samping itu tamatan yang sudah bekerja pada industri / dunia kerja 

sebagian ÿÿsar ÿÿngan sisteÿÿ-judrak. Dan umumnya tidak dapat terjaring 

padmencapÿÿk berikutnya, karena pÿÿsaingan yang ketat. Dalam bidang lomba 

kompetensi / keterampilan siswa SMK, peserta lomba dari Kabupaten Brebes 

selama ini belum mampu meraih prestasi sampai dengan tingkat propinsi 

apalagi sampai tingkat nasional. Diduga hal ini disebabkan oleh proses belajar 

mengajar di sekolah yang belum mengacu pada implementasi kurikulum yang 

sesuai dengan standar kompetensi. 
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Dengan memperhatikan karakteristik dasar seperti tersebut di atas, maka 

diperlukan perubahan dalam proses belajar mengajar. Kegiatan belajar menga-

jar perlu lebih menekankan pada pembelajaran individual, meskipun dilaksa-

nakan secara klasikal. Perbedaan peserta didik perlu mendapatkan perhatian, 

sehingga tugas-tugas individual menjadi lebih penting. Setiap peserta didik 

perlu mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, 

sehingga penguasaan kompetensi sesuai dengan kecepatan belajarnya.  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan proses belajar 

mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Pemerintah telah mengadakan 

sosialisasi dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan komptensi guru, pe-

ngenalan metode-metode baru dalam pembelajaran, serta perbaikan dan 

peningkatan sarana maupun prasarana pendidikan.  Namun demikian, dalam 

pelaksanaan belajar mengajar, sebagian besar guru masih berperilaku 

konvensional dengan cara kerja seperti yang sudah terpolakan dalam kebia-

saannya sehari–hari.  Perubahan kurikulum dengan segala konsekuensinya, ba-

gaimanapun juga sangat berpengaruh terhadap sepak terjang dan kinerja guru. 

Dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi guru dituntut untuk 

memberikan layanan pembelajaran secara individual. 

Perubahan dan tuntutan kerja ini menimbulkan berbagai sikap atau 

respon dan perilaku individu guru yang bermacam-macam, banyak di antara 

guru yang masih beranggapan bahwa perubahan kurikulum adalah upaya yang 

terlalu idealistik, revolusioner, dan hanya angan-angan belaka. Era reformasi 

dan demokratisasi yang sedang melanda Indonesia telah mempengaruhi guru 
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dalam bersikap maupun mengambil keputusan. Secara garis besar respon guru 

dapat dibedakan antara individu guru yang mendukung perubahan dan individu 

guru yang tidak mendukung perubahan. Ada individu guru yang berpartisipasi 

penuh terhadap perubahan, ada pula yang mengabaikan perubahan, bahkan 

yang lebih ekstrim ada yang menolak perubahan.. 

Proses perubahan dan respon yang timbul perlu diteliti sebagai bahan 

masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, agar memiliki kesiapan 

menghadapi perubahan tersebut. Semua tanggapan terhadap perubahan secara 

langsung mendasari respon yang dapat mengakibatkan menjadi faktor kritis 

kegagalan atau kesuksesan serta menimbulkan jenis sikap tertentu. Sikap 

keengganan atau menolak dalam arti tertentu merupakan hal positif jika 

memberikan kemantapan dan dapat diramalkan sebelumnya, walaupun hal ini 

bukan merupakan indikator yang tepat. Keengganan juga dapat merintangi 

penyesuaian dan kemajuan. Respon perubahan ini bisa jadi didasari oleh 

keragaman tingkat emosi individu guru yang bermacam-macam. 

Nurahaju (2005 : 7) mengatakan bahwa perbedaan kecerdasan emosi 

individu mempunyai potensi untuk berperan dalam pemahaman yang lebih 

baik tentang implikasi afektif suatu kebijakan perubahan yang berlangsung di 

dalam suatu organisasi. Individu dengan kontrol emosi yang rendah, akan 

bereaksi secara negatif ke arah perubahan yang diusulkan. Kebalikannya, 

individu dengan kemampuan dalam penggunaan emosi sewajarnya, optimis dan 

sering juga mengambil prakarsa, pada umumnya memutuskan untuk membingkai 

kembali persepsi mereka tentang suatu program perubahan yang baru 



9 

 

diperkenalkan dan memandang hal itu sebagai suatu tantangan yang 

menggairahkan. 

Goleman (1995) seperti dikutip dalam DePorter (1999 : 22) menjelaskan 

bahwa dalam tarian perasaan dan pikiran, kekuatan emosi menuntun keputusan 

kita saat demi saat, bekerja bahu membahu dengan pikiran rasional, 

mengaktifkan atau menonaktifkan pikiran itu sendiri. Kecerdasan emosional 

sangat menentukan kiprah seseorang dalam hidupnya di samping kecerdasan 

rasional. Dengan demikian melalui kecerdasan emosinya guru dapat menarik 

keterlibatan siswa, membangun ikatan emosional, simpati, dan saling 

pengertian. Kondisi belajar mengajar yang kondusif ini akan menghasilkan 

mutu layanan guru terhadap siswa sehingga menghasilkan tamatan kompeten 

sesuai dengan harapan.    

Mangkunegara (2005 : 93) mengutip penelitian Goleman bahwa 

pencapaian kinerja ditentukan hanya 20% dari IQ, sedangkan 80% lagi 

ditentukan oleh kecerdasan emosi (EQ). Oleh karena itu, pimpinan dan manajer 

suatu organisasi jika mengharapkan pencapaian kinerja maksimal harus dapat 

mengupayakan pembinaan SDM dengan peningkatan kecerdasan emosi. 

Dengan kecerdasan emosi seseorang mampu memahami diri dan orang lain 

secara benar, memiliki jati diri, tidak iri hati, tidak sakit hati, tidak benci, tidak 

dendam, tidak memiliki perasaan bersalah yang berlebihan, tidak cemas, tidak 

mudah marah,dan frustasi. Seseorang diharapkan dapat mengelola emosi 

dengan memahami dan mengaitkannya dengan situasi yang dihadapi agar dapat 

memberikan dampak positif. 
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Mulyasa (2005 : 162) menjelaskan bahwa dengan kecerdasan emosional 

yang baik seorang guru dapat memberikan keberhasilan dalam pemecahan 

masalah dan mendongkrak kualitas pembelajaran. Jika guru mengharapkan 

kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolahnya secara optimal, perlu 

diupayakan bagaimana membina diri dan peserta didik untuk memiliki 

kecerdasan emosi yang stabil. Melalui kecerdasan emosi yang baik diharapkan 

semua unsur yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan/pembelajaran dapat 

memahami diri dan lingkungannya secara tepat, memiliki rasa percaya diri, 

tidak iri hati, dengki, cemas, takut, murung, mudah putus asa, dan tidak mudah 

marah. Dengan demikian maka kecerdasan emosi seorang guru merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan yang perlu mendapatkan perhatian 

secara serius, karena dapat dipahami dan dikontrol. 

Robins (1998:55) menjelaskan bahwa orang dengan kecerdasan 

emosional positif cenderung berciri tenang, bergairah, dan aman. Sedangkan 

mereka yang memiliki kecerdasan emosional negatif cenderung gelisah, 

tertekan, dan tidak aman. Dengan memperhatikan penjelasan Robins ini, maka 

bagi seorang guru agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 

baik diperlukan kecerdasan emosi yang positif. Sebaliknya jika seorang guru 

memiliki kecerdasan emosi yang rendah (negatif) maka dapat dipastikan 

kegiatan belajar yang dilaksanakan akan menjadi kurang kondusif. 

Guru merupakan bagian dari sistem organisasi sekolah yang memiliki 

peranan cukup strategis dalam mencapai tujuan pendidikan, oleh karena itu 

komitmen guru pada organisasi sekolah merupakan variabel penting yang perlu 
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mendapat perhatian untuk dikaji. Komitmen pada organisasi ini dapat dilihat 

dari kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

adanya rasa percaya yang tinggi terhadap sekolah tempat bertugas, partisipasi 

pada pengambilan keputusan, serta memiliki loyalitas dan disiplin yang tinggi. 

Komitmen yang dimiliki seseorang merupakan faktor penting, karena 

menentukan kualitas hubungan antara seorang individu sebagai anggota 

organisasi dengan organisasinya. Komitmen berorganisasi adalah sikap 

seseorang pada organisasi yang mengaitkan identitas diri dengan organisasi. 

Komitmen  merupakan kekuatan individu dalam mengidentifikasikan diri 

dengan organisasi dan keterlibatannya dalam tugas–tugas organisasi. Faktor-

faktor yang merupakan karakteristik dari komitmen pada organisasi yaitu 

percaya dan mau menerima nilai–nilai organisasi yang ada, keinginan untuk 

berusaha atas nama organisasi, dan hasrat untuk tetap menjadi anggota 

organisasi.   

Menurut Hogde dan Anthony seperti diuraikan dalam Waspodo (2003 : 

43) terdapat tiga elemen yang membentuk komitmen berorganisasi pegawai 

yaitu statisfaction, identification, dan involvement. Lebih lanjut  Hodge dan 

Anthony mengatakan  bahwa apabila pegawai merasa puas dalam 

melaksanakan tugasnya, dan dapat menyesuaikan diri dengan organisasi serta 

merasa terlibat dalam kegiatan organisasi terutama dalam pengambilan 

keputusan, maka pegawai tersebut akan memiliki komitmen pada organisasi 

yang tinggi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka pengaruh 

komitmen berorganisasi akan dapat menentukan respon seseorang yang 
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menguntungkan atau merugikan organisasi. SMK sebagai organisasi perlu 

memiliki guru-guru yang berkomitmen tinggi. 

Dengan latar belakang seperti tersebut di atas peneliti beranggapan bahwa guru 

merupakan aset sumber daya manusia yang paling berharga bagi keberhasilan 

pendidikan dan pelatihan di SMK. Guru merupakan figur sentral yang perlu 

mendapatkan perhatian untuk mencapai tujuan pendidikan, sebab guru memiliki peran 

strategis sebagai manajer dalam proses belajar mengajar. Dari para gurulah transer 

ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik terjadi. Proses belajar mengajar 

yang bermutu dan efisien dapat terjadi dengan adanya suasana kerja yang kondusif. 

Jika seorang guru memiliki respon dan sikap yang positif terhadap perubahan maka 

akan lebih mudah menyesuaikan dan berperilaku positif yang mendukung kelancaran 

implementasi serta perubahan kurikulum. Tetapi jika guru memiliki respon yang 

negatif terhadap perubahan, maka dia juga akan bersikap dan berperilaku yang negatif 

terhadap perubahan ini. Respon guru mengenai perubahan ini juga dipengaruhi oleh 

kecerdasan emosi dan komitmen berorganisasi.  

Perubahan kurikulum pada dasarnya merupakan keharusan, sebab untuk 

dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia pendidikan 

harus selalu memperbarui dan menyesuaikannya. Dunia pendidikan atau sekolah 

yang tidak dapat mengikuti arus perubahan dan perkembangan di masa datang 

akan ditinggalkan oleh masyarakat, cepat atau lambat akan mengalami 

kemunduran dan pada akhirnya mengalami keruntuhan. Oleh karena itu perlu 

adanya pengkajian dan penelitian secara ilmiah agar diperoleh informasi atau 

fakta-fakta yang valid sebagai bahan masukan untuk melakukan tindakan 

perbaikan yang mendukung ke arah perubahan yang diinginkan. 
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B. Identifikasi Masalah 

Respon guru mengenai perubahan kurikulum merupakan variabel yang 

bersifat dependen. Artinya respon guru tersebut selalu tergantung pada kondisi 

variabel-variabel yang mempengaruhinya. Respon guru mengenai perubahan 

kurikulum dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar maupun dari dalam, 

misalnya tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kerja, gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, budaya kerja, komitmen berorganisasi, 

pengambilan keputusan maupun kecerdasan emosi dan lain-lain. Jika seorang 

guru memiliki respon dan sikap yang positif terhadap perubahan maka akan lebih 

mudah menyesuaikan dan berperilaku positif yang mendukung kelancaran 

implementasi serta perubahan kurikulum. Tetapi jika guru memiliki respon yang 

negatif terhadap perubahan, maka dia juga akan bersikap dan berperilaku yang 

negatif terhadap perubahan ini. 

Kecerdasan emosional guru sangat menentukan kiprahnya dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dengan kecerdasan emosinya guru dapat menarik keterlibatan 

siswa, membangun ikatan emosional, simpati, dan saling pengertian. Kondisi 

belajar mengajar yang kondusif ini akan menghasilkan mutu layanan guru 

terhadap siswa sehingga menghasilkan tamatan kompeten sesuai dengan harapan. 

Melalui kecerdasan emosi yang baik diharapkan semua unsur yang terlibat dalam 

pembelajaran dapat memahami diri dan lingkungannya secara tepat, memiliki rasa 

percaya diri, tidak iri hati, dengki, cemas, takut, murung, mudah putus asa, dan 

tidak mudah marah. Guru dengan kontrol emosi yang rendah akan bereaksi secara 

negatif ke arah perubahan yang diusulkan. Kebalikannya, individu dengan 
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kemampuan dalam penggunaan emosi sewajarnya, optimis dan sering juga 

mengambil prakarsa, pada umumnya memutuskan untuk membingkai kembali 

persepsi mereka tentang suatu perubahan yang baru diperkenalkan dan memandang 

hal itu sebagai suatu tantangan yang menggairahkan. 

Komitmen guru pada organisasi sekolah dalam menyesuaikan diri dengan 

berbagai perubahan dapat dilihat dari rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap 

sekolah tempat bertugas, loyalitas, dan kedisiplinnya. Komitmen yang dimiliki 

seseorang merupakan faktor penting karena menentukan kualitas hubungan antara 

seorang individu sebagai anggota organisasi dengan organisasinya. Guru yang 

memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi sekolah akan menjadi pelaku atau 

agen perubahan, sehingga adanya perubahan kurikulum akan direspon dengan 

optimisme dan mengambil prakarsa untuk menyesuaikan perubahan. 

Dari uraian di atas teridentifikasi bahwa pada dasarnya variabel yang 

mempengaruhi respon guru mengenai perubahan kurikulum itu cukup banyak, 

namun demikian penelitian ini tidak diarahkan untuk meneliti semua variabel yang 

diduga memiliki kaitan atau hubungan dengan respon guru mengenai perubahan 

kurikulum tersebut, melainkan hanya meneliti masalah respon guru mengenai 

perubahan kurikulum ditinjau dari faktor kecerdasan emosi dan komitmen 

berorganisasi guru dalam oraganisasi sekolah. Pertimbangan meneliti faktor ini, 

sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa respon guru mengenai 

perubahan kurikulum belum menunjukkan kondisi yang diharapkan.  

 

C. Rumusan Masalah 
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Dengan memperhatikan identifikasi masalah seperti yang telah dipa-

parkan di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK 

Kabupaten Brebes?  

2. Bagaimana kecerdasan emosi guru di SMK Kabupaten Brebes? 

3. Bagaimana komitmen guru terhadap organisasi sekolah di SMK Kabupaten 

Brebes? 

4. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosi dan komiten berorganisasi guru 

terhadap respon mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten 

Brebes? 

5. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosi guru terhadap respon mengenai 

perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes? 

6. Bagaimana pengaruh komitmen berorganisasi guru terhadap respon 

mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan seperti tersebut 

di atas, maka tujuan  yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK 

Kabupaten Brebes. 

2. Mendeskripsikan kecerdasan emosi guru SMK di Kabupaten Brebes. 

3. Mendeskripsikan komitmen guru terhadap organisasi sekolah di SMK 

Kabupaten Brebes. 
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4. Mengetahui besarnya pengaruh kecerdasan emosi dan komiten 

berorganisasi guru terhadap respon mengenai perubahan kurikulum di SMK 

Kabupaten Brebes. 

5. Mengetahui besarnya pengaruh kecerdasan emosi guru terhadap respon 

mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes. 

6. Mengetahui besarnya pengaruh komitmen berorganisasi guru terhadap 

respon mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan 

dalam bidang penelitian kualitas pendidikan dan manajemen, khususnya 

menambah masukan atau bahan referensi informasi awal untuk penelitian 

selanjutnya mengenai kecerdasan emosi guru, komitmen berorganisasi guru 

dan respon guru mengenai perubahan khususnya perubahan kurikulum. 

2. Secara Praktis 

Manfaat secara praktis penelitian ini adalah sebagai bahan acuan dan 

pembinaan bagi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan secara terukur dan berkelanjutan. 

 

F. Asumsi Penelitian 
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1. Kecerdasan emosi, dan komitmen berorganisasi merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi terhadap respon guru mengenai perubahan kurikulum 

di SMK  Kabupaten Brebes. 

2. Respon guru mengenai perubahan kurikulum SMK di Kabupaten Brebes 

memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam rangka kegiatan 

belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan menengah kejuruan 

agar tamatannya berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

3. Guru SMK sebagai responden dalam penelitian ini dianggap memiliki 

jawaban yang jujur mengenai pertanyaan yang diajukan peneliti melalui 

instrumen, sehingga dapat dijadikan informasi yang memiliki kebenaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Perubahan dan Respon Mengenai Perubahan 

1. Perubahan 

Pada hakekatnya kehidupan manusia maupun organisasi diliputi oleh 

perubahan. Di satu sisi karena adanya faktor eksternal yang mendorong 

terjadinya perubahan, di sisi lainnya perubahan justru dirasakan sebagai suatu 

kebutuhan internal. Setiap organisasi menghadapi pilihan antara berubah atau 

mati tertekan oleh kekuatan perubahan itu. Kebutuhan akan perubahan 

merupakan faktor internal organisasi, sedangkan kekuatan untuk perubahan 

dapat bersumber dari faktor eksternal dan internal (Wibowo 2006 : 74). Oleh 

karena itu, perubahan perlu lebih dipahami untuk mengurangi tekanan 

resistensi terhadap perubahan, sebab resistensi merupakan suatu hal yang wajar 

dan dapat diatasi.  

Kehidupan selalu ditandai dengan perubahan. Waktu terus 

berubah, tatanan masyarakat berubah, dan sikap manusiapun ikut berubah. 

Teknologi dapat mengubah segalanya, mengubah mobilitas manusia, 

jangkauan, wawasan, dan cara cara berkomunikasi. Kalau perubahan dapat 

dikelola dengan baik, maka ia akan memberikan kesejahteraan. Kalau tidak 

bisa, ia akan menjadi ancaman yang menakutkan. Banyak pilihan yang 

diberikan oleh perubahan itu: berubah, mendiamkan, melawan, atau berubah 

(Kasali 2005:2). Banyak orang berhasil melakukan perubahan, tetapi tidak 

sedikit juga yang gagal menghadapi perubahan.  
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Perubahan adalah pertanda kehidupan, hari hari yang berubah 

menandai kehidupan. Manusia yang hidup akan selalu berubah. Perubahan 

juga dapat memberikan pengharapan, meski menakutkan tetapi menja-

jnjikan ekspektasi. Ekspektasi yang diwarnai oleh sentuhan-sentuhan emosi 

akan menghasilkan harapan-harapan. Harapan yang dijanjikan itu antara lain 

adalah impian kehidupan yang lebih baik. Tentu saja perubahan tidak bisa 

serta merta segera memberikan hasil, tetapi begitu dikomunikasikan orang 

segera menaruh asa. Asa itu bisa positif tetapi juga negatif. Dalam bahasa 

manajemen, pembaharuan diartikan sebagai sebuah upaya untuk merespon 

perubahan dunia agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan.  

Dengan mengubah diri dan menyesuaikan lingkungan maka 

manusia menjadi tidak terasing lagi dengan dunia luar, atau bahkan tidak 

tereliminasi sama sekali. Siapapun yang masih melakukan cara-cara lama 

pasti tidak akan bisa bertahan (Kasali 2006:10). Cara-cara baru harus 

dikembangkan (change the rule of the game) untuk memenuhi tuntutan 

perubahan. Perubahan memerlukan keberanian, termasuk untuk menghadapi 

resiko dalam merespon perkembangan.  

Lebih jauh Kasali menguraikan beberapa hal yang dapat menga-

kibatkan perubahan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan: 

a. Kepemimpinan ang tidak cukup kuat. 

b. Salah melihat reformasi. 

c. Sabotase di tengah jalan. 

d. Komunikasi yang tidak begitu bagus. 
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e. Masyarakat yang tidak cukup mendukung. 

f. Proses hanya dimiliki oleh para pemimpin. 

Wibowo (2006 : 6) menguraikan enam faktor yang menjadi 

pendorong kebutuhan akan perubahan sebagai berikut : 

a. Perubahan teknologi terus meningkat 

b. Persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global 

c. Pelanggan semakin banyak tuntutan 

d. Profil demografis negara berubah 

e. Privatisasi bisnis 

f. Pemegang saham minta lebih banyak nilai 

Para ahli dalam usaha mereka untuk membahas dan 

mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan perubahan 

berencana, banyak dipengaruhi oleh pendapat Kurt Lewin seperti 

dikemukakan dalam Winardi 2004 : 8, yakni : Proses perubahan berencana 

selalu meliputi tiga tahapan, yaitu tahapan unfreezing atau pencairan dari 

keadaan yang ada sekarang, tahapan moving atau pembentukan perilaku / 

pola yang baru dan tahapan terakhir freezing atau tahapan pemantapan atau 

pembakuan dari perilaku atau pola yang akan dilembagakan. 

Berdasarkan pendapat para ahli perubahan merupakan keniscayaan, 

semua yang ada di dunia ini pasti akan berubah, yang tidak berubah adalah 

perubahan itu sendiri. Oleh karena itu agar perubahan dapat tercapai 

sebagai-mana yang diinginkan, maka diperlukan perencanaan yang 

sistematis. Perubahan perlu dikelola dengan baik agar menghasilkan 
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kesejahteraan, termasuk dalam merespon maupun menanggapi adanya 

perubahan. Respon yang timbul bisa positif maupun negatif, maka perlu 

pembaharuan sebagai upaya untuk merespon perubahan agar sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. Perubahan Kurikulum di SMK 

Perubahan kurikulum di SMK merupakan perubahan berencana, 

artinya proses perubahan kurikulum secara sistematis direncanakan melalui 

tahapan-tahapan tertentu. Perubahan orientasi kurikulum di SMK dimulai 

sejak tahun 1964 (Supriadi 2002:15). Orientasi kurikulum pada tiap-tiap 

perubahan dijelaskan seperti pada tabel berikut:  

Tabel 1 Perubahan orientasi kurikulum SMK 

Kurikulum Orientasi 

1964 STM, 
1968 SMEA 

Pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (social 
demand aproach), anak dapat sekolah di kejuruan dianggap 
mampu langsung bekerja, keadaan sekolah kejuruan sangat 
memprihatinkan, ada pemeo "STM Sastra" 

1972 STM 
Pembangunan  
1973 SMEA 
Pembina 

Pendekatan kebutuhan tenaga kerja (man power demand 
aproach) dilaksanakan secara terbatas, bentuk pendidikan 
teknisi industri. Program untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja 
dua pelita. Keterlibatan dunia industri belum melembaga. 
Kurikulum 1964 masih diberlakukan. 

1976 
Pendekatan kebutuhan tenaga kerja dan berusaha menghasilkan 
teknisi industri. Keterlibatan dunia industri belum melembaga.  

1984 Pendekatan humaniora yang memadukan kognitif, afektif dan 
psikomotor. Pelajaran teori dan praktek dikemas dalam 
semester. Pihak industri sudah terlibat dalam forum pendidikan 
kejuruan. Kurikulum 1964/1968 disempurnakan. 

1994 
Pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (competence based 
curriculum), berbasis luas dan mendasar (Broad Based 
Curriculum). Program pendidikan dan pelatihan dengan sistem 
ganda (PSG), kerjasama dengan industri mulai dilembagakan. 
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1999 Perubahan orientasi dari supply-driven ke demand driven,mata 
pelajaran diukur dengan penilaian kompetensi. Kegiatan belajar 
mengajar dilaksanakan di sekolah dan di industri.  

2004 Merupakan penyempurnaan kurikulum 1999, kompetensi 
berdasarkan standar kompetensi kerja (SKKNI).  

2006 Melalui Peraturan Menteri nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006, 
seluruh satuan pendidikan termasuk SMK menggunakan KTSP 
(kurikulum tingkat satuan pendidikan).  

 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digu-nakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum yang 

mengkondisikan setiap peserta didik agar memiliki  pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak sehingga proses penyampaiannya harus bersifat 

kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, 

sumber daya, norma, integrasi, dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK sebagai perwujudan 

dari kurikulum pendidikan menengah kejuruan dikembangkan sesuai 

dengan relevansinya. Sebagaimana Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

pada umumnya, KTSP SMK dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip 

berikut : 

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya 

b. Beragam dan terpadu  

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
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d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

e. Menyeluruh dan berkesinambungan 

f. Belajar sepanjang hayat 

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

Beberapa karakteristik dasar yang membedakan kegiatan belajar 

mengajar dengan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dengan sistem 

pembelajaran konvesional adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Perbedaan Pendekatan Sistem Pembelajaran 

Aspek Pembelajaran Berbasis 
Kompetensi 

Pembelajaran Konvesional 

Apa yang 
dipelajari siswa 

a. Didasarkan pada kompetensi 
atau tugas – tugas yang 
relevan 

b. Kompetensi didiskripsikan 
secara jelas, harus dikerja-
kan seluruhnya serta dica-pai 
dan dikuasai oleh sis-wa. 

a. Didasarkan pada disiplin 
ilmu atau mata pelajaran 
(subject matter) 

b. Siswa jarang mengetahui 
apa yang harus dipelajari. 
Program pembelajaran di- 
susun sesuai dengan bab, 
pokok bahasan yang ku-
rang berarti dalam bidang 
pekerjaan. 

Bagaimana 
siswa belajar 

a. Disediakan bahan ajar dalam 
bentuk modul yang didesain 
untuk membantu siswa da-
lam menyelesaikan tugasnya. 

b. Bahan ajar diorganisasikan 
sedemikian rupa agar setiap 
siswa dapat mengatur kece-
patan belajar sesuai dengan 
kemampuanya. 

c. Setiap bagian dilengkapi 
dengan umpan balik secara 
periodik, untuk memberi ke-
sempatan siswa mela-kukan 
koreksi terhadap kemam-
puan unjuk kerja yang se-
dang berlangsung. 

a. Siswa mendengarkan guru 
mengajar mendemonstrasi-
kan  didepan kelas. 

b. Diskusi dan beberapa pem-
belajaran berfokus pada gu-
ru.   

c. Siswa hanya  mempunyai 
sedikit kontrol terhadap 
pembelajaran. 

d. Umpan balik pengemba-
ngan jarang diberikan ke-
pada siswa.  
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Kapan siswa 
dinyatakan te-
lahmenyelesai-
kan satu tugas 
dan boleh 
melanjut- kan 
ke tugas be- 
rikutnya. 

a. Setiap siswa disediakan 
cukup waktu utnuk menye-
lesaikan satu tugas, sebe-lum 
berpindah pada tugas beri-
kutnya. 

b. Siswa dituntut melakukan 
unjuk kerja pada setiap tu- 
gas sampai pada tahap pe- 
ngasaan. 

c. Penilaian hasil belajar berda-
sarkan pencapaian standar 
kompetensi tertentu (peni-
laian acuan patokan). 

a. Secara kelompok siswa di-
sediakan waktu untuk me-
nyelsaikan tugas atau unit 
pembelajaran dan pindah 
pada unit berikutnya mes-
kipun waktu yang ada ter-
lalu singkat atau terlalu la-
ma. 

b. Nilai ditentukan dengan pe-
nilaian acuan norma. 

c. Siswa boleh melajutkan ke 
unit pembelajaran berikut-
nya meskipun belum me-
nguasai kmpetensi. 

     

3. Guru SMK 

Guru menurut pandangan masyarakat adalah orang yang 

melaksanakan pendidikan ditempat – tempat tertentu, tidak mesti di sekolah 

formal, tetapi dapat di mesjid, rumah dan sebagainya. Masyarakat yakin 

bahwa guru adalah orang yang bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didik. Guru memiliki tugas dan beban tanggung jawab 

mendidik dan mengajarkan agar menjadi anak yang berkepribadian mulia, 

juga dituntut untuk selalu memperhatikan sikap dan tingkah laku peserta 

didik. Guru sebagai ujung tombak peningkatan mutu pendidikan dan dapat 

mengangkat harkat dan martabat siswa diharapkan mendalami hakekat 

sebenarnya dari manusia. Dengan kejelasan pengertian mengenai hal 

tersebut, diharapkan guru dapat menumbuhkembangkan bakat-bakat peserta 

didik, mengarahkannya kepada kebaikan dalam suasana kasih sayang dan 

hubungan sosial yang sehat (Satmoko, Retno Sriningsih 1999:2). 
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Lebih jauh Satmoko menjelaskan bahwa hakekat manusia memiliki 

motivasi, kecenderungan dan kebutuhan dasar, baik yang diwarisi maupun 

yang diperoleh dari proses sosialisasi dan interaksi dengan lingkungan. 

Yang termasuk diwariskan meliputi kecerdasan, bakat, seni, dorongan-

dorongan (makan, minum, dan lain-lain). Sifat yang diperoleh melalui 

warisan disebut dasar.pertama atau sifat asli. Lainnya disebut sifat –sifat 

kedua yang dipelajari. Untuk mencapai tujuan hidup manusia mengerahkan 

daya dorong yang dimiliki disertai kekuatan kendalinya. Kemampuan 

tersebut merupakan hasil interaksi dengan faktor internal maupun eksternal.  

. Menurut Ametembun dalam Djamarah (2000 : 32) guru adalah 

semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan 

peserta didik baik secara individual maupun klasikal di sekolah dan di luar 

sekolah. Untuk itu ada beberapa persyaratan dan kompetensi menjadi guru : 

a. Persyaratan Guru : takwa kepada Tuhan YME, berilmu, sehat jasmani 

dan rohani, serta berkelakuan baik. 

b. Kompetensi Guru :  

1) Kompetensi kepribadian dan sosial : menghayati nilai moral, jujur, 

mampu memimpin, terampil komunikasi, berperan aktif dalam 

pelestarian budaya, mempunyai prinsip hidup yang kuat, bersedia 

berperan dalam kegiatan sosial. 

2) Kompetensi profesional : menguasai bahan ajar, mampu mengelola 

program belajar mengajar, mampu mengelola kelas, mampu 

menggunakan media, menguasai landasan kependidikan, mampu 



26 

 

mengelola interaksi belajar mengajar, mampu menilai prestasi belajar 

siswa, mengenal fungsi serta program pelayanan BP. 

Guru SMK adalah guru yang bertugas mengajar di sekolah 

menengah kejuruan (SMK) yang dikelompokkan dan diorganisasikan sesuai 

dengan program pendidikan dan latihan dalam 2 kelompok: Kelompok 

pertama adalah guru kejuruan (guru mata pelajaran produktif), dan 

kelompok kedua adalah guru non kejuruan (guru mata pelajaran normatif 

dan adaptif). Secara terperinci pengelompokan guru SMK dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Guru Kejuruan.  

Merupakan kelompok guru yang bertugas mengajar mata pelajaran 

produktif (teori dan praktek) sesuai dengan program keahlian yang 

dibuka. Mata pelajaran produktif terdiri dari dasar-dasar kejuruan dan 

kejuruan, diajarkan secara teori dan praktek. Kemampuan siswa diukur 

berdasarkan standar kompetensi sesuai dengandunia kerja. 

b. Guru Non Kejuruan. 

Merupakan kelompok guru yang bertugas mengajar mata pelajaran 

normatif dan adaptif. Mata pelajaran normatif meliputi: Pendidikan 

Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, 

Pendidikan Kewarga-negaraan. Mata pelajaran adaptif meliputi: 

Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi, Kewirausahaan dan 

KKPI. 



27 

 

Mata pelajaran kejuruan mengajarkan materi yang berhubungan 

dengan bidang pekerjaan di dunia usaha dan industri. Adanya 

perkembangan sistem dan peralatan produksi di dunia kerja secara terus 

menerus untuk efisiensi memerlukan pengembangan IPTEK. Dalam hal ini 

sekolah dituntut untuk menyesuaikan perkembangan tersebut, oleh karena 

itu maka diperlukan penguasaan komptetensi tamatan SMK sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja. Standar kompetensi lulusan SMK harus 

dikembangkan menyesuaikan perkembangan IPTEK. Dengan demikian 

kurikulum senantiasa harus berubah agar relevan dengan kebutuhan. 

Disinilah letak pentingnya pemahaman guru kejuruan mengenai perubahan 

kurikulum. Guru kejuruan yang baik akan dapat menyesuaikan dan 

merespon perubahan secara positif. 

 

4. Respon Terhadap Perubahan 

Respon merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris 

respond seperti tertuang dalam kamus bahasa Inggris – Indonesia (Echols 1975 

: 481)  berarti sebagai (1) menjawab, membalas, menjawab tantangan, (2) 

menanggapi, menyahuti, (3) memberi reaksi. Dengan demikian respon 

terhadap perubahan dapat diartikan sebagai reaksi atau tanggapan yang 

diberikan oleh seseorang terhadap suatu perubahan. Seseorang dalam 

menanggapi perubahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal 

maupun eksternal. Pada umumnya respon terhadap perubahan dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yakni respon positif dan respon negatif.  
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Patton (2002 : 110) mengelompokkan respon terhadap perubahan 

menjadi dua bagian : 

a. Respon Negatif : 

1) Kebingungan 

2) Sakit hati 

3) Frustasi 

4) Marah 

5) Rasa bersalah 

b. Respon Positif : 

1) Perasaan senang dan bahagia baik jasmani atau rohani 

2) Antisipasi 

3) Penuh perhatian 

4) Takut 

5) Percaya 

Nurahaju (2004 : 34) mengutip Eales-White (1994) menguraikan 

tentang respon individu mengenai perubahan bahwa setiap individu memiliki 

pilihan sikapnya sendiri dan hal ini mewarnai sikap serta perilaku yang 

ditampilkannya dalam menghadapi perubahan serta memiliki dampak terhadap 

efektivitas perubahan. Sikap individu dalam menghadapi perubahan terbagi 

dalam 4 kategori yaitu : (1). Logika Rasional atau Analisis & Evaluasi (LR) 

(2). Kontrol Negatif atau Menolak & Bertahan (KN) 3. Fokus terhadap 

Manusia atau Menerima & Membantu Orang lain (FM) dan (4). Positif dan 

Kreatif atau Eksplorasi & Penemuan (PK).  
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  Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai perubahan diatas, 

maka respon mengenai perubahan dapat diartikan sebagai reaksi dari seseorang 

untuk menjawab atau menanggapi suatu perubahan di lingkungannya. Respon 

seseorang mengenai perubahan dapat dikelompokkan dalam respon positif 

maupun respon negatif. Respon positif dapat digambarkan sebagai tanggapan 

dapat menerima perubahan, dapat menyesuaikan serta berusaha secara kreatif 

mengikuti perubahan. Respon negatif dapat digambarkan sebagai tanggapan 

yang cenderung menolak, tidak mau menerima dan berusaha untuk tetap 

seperti keadaan yang ada.  

5. Respon Guru Mengenai Perubahan Kurikulum 

Respon guru mengenai perubahan kurikulum merupakan reaksi atau 

tanggapan yang diberikan oleh guru terhadap adanya perubahan kurikulum. 

Berdasarkan pendapat para ahli seperti tersebut diatas, penulis dapat 

menjelaskan respon guru dalam menghadapi perubahan kurikulum terbagi 

dalam 4 kategori yaitu : Logika Rasional (LR), Kontrol Negatif (KN), Fokus 

terhadap Manusia (FM), dan Positif dan Kreatif (PK). Indikator dari masing 

masing kategori tersebut secara terperinci sebagai berikut : 

a. Logika Rasional (LR) mempunyai ciri 

1) tidak emosional  

2) terfokus pada logika dan rasional  

3) tertarik pada fakta dan implementasi 

4) terfokus pada analisis peristiwa dan implikasinya  

5) cenderung untuk mengevaluasi dan mencari jawaban atau alasan 
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b. Kontrol Negatif (KN) mempunyai ciri 

1) Emosional 

2) berpikir dan bersikap negatif 

3) orientasi pada diri sendiri 

4)  ingin tetap pada kondisi lama (rasa aman)  

5) menolak adanya perubahan  

6) melawan organisasi dan lingkungan  

7) melawan dengan cara yang logis maupun tidak logis 

c. Fokus terhadap Manusia (FM) mempunyai ciri 

1) menjajagi pengalaman perubahan  

2) lebih beraksi emosional daripada intelektual  

3) tidak terfokus pada diri sendiri tetapi lebih pada orang lain yang 

terpengaruh perubahan  

4) kebutuhan emosional terpenuhi dengan cara bertukar pengalaman 

dengan orang lain  

5) memperoleh dan memberikan dukungan bagi mereka yang terpengaruh  

      atau terkena akibat adanya perubahan 

d. Positif dan Kreatif (PK) mempunyai ciri 

1) menikmati adanya perubahan  

2) berani mengambil resiko 

3) ingin berperan pada perubahan dan masa yang akan datang 

4) cenderung untuk tidak terlibat secara emosional terhadap konsekuensi 

dari  perubahan tersebut , baik pada diri sendiri maupun orang lain  
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5) lebih terfokus pada dinamika perubahan  

6) memiliki banyak ide dan pertanyaan  

7) melakukan penjajagan mengenai kemungkinan konsekuensi dari 

perubahan 

Berdasarkan uraian diatas respon guru mengenai perubahan 

kurikulum dapat dikelompokkan dalam respon positif maupun respon 

negatif. Respon positif dapat digambarkan sebagai reaksi/tanggapan positif 

kreatif (PK) dan menggunakan logika rasional (LR). Respon positif ditandai 

dengan sikap rasional, tidak emosional, berperan aktif, memiliki banyak ide 

serta berani mengambil resiko. Respon negatif ditandai dengan kontrol 

negatif (KN) dan Fokus pada manusia (FM). Respon negatif cenderung 

menolak perubahan, bersikap emosional serta tidak mau menerima 

perubahan dan berusaha untuk tetap seperti keadaan yang ada.  

 

G. Kecerdasan Emosi 

1. Emosi 

Emosi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris Emotion yang  

diterjemahkan sebagai perasaan (Echols 2002 : 211).  Hernowo (2005 : 11) 

menjelaskan bahwa emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar 

terhadap sikap manusia. Emosi merupakan sebuah keadaan mental yang 

berbeda dengan keadaan mental yang ditimbulkan oleh pikiran rasional 

(logis), ciri keadaan mental ini bersifat spontan dan ketika diekspresikan 
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keluar ada bekas-bekas yang ditinggalkan pada indra lahir misalnya mata 

dan tubuh berupa mimik wajah, gerakan bahu, dan sebagainya. 

Goleman (1994 : 4) menjelaskan bahwa emosi menyiratkan 

perasaan paling dalam, nafsu, dan hasrat untuk menunjukkan keberadaan 

dalam masalah-masalah manusiawi. Pada saat-saat kritis keadaan perasaan 

dapat lebih unggul dibanding dengan keadaan nalar, emosi menuntun kita 

dalam menghadapi tugas-tugas yang terlampau riskan, menyedihkan, penuh 

kekecewaan, dan sebagainya. Setiap emosi menawarkan pola persiapan 

tindakan tersendiri, masing-masing menuntun kita ke arah yang telah 

terbukti berjalan baik ketika menghadapi tantangan yang datang berulang-

ulang dalam kehidupan. Karena situasi ini berlangsung terus menerus, maka 

emosi terekam dalam sistem saraf sebagai sifat bawaan dan kecenderungan 

automatis perasaan manusia. 

Salah satu pengendali kematangan emosi adalah pengetahuan kita 

yang mendalam mengenai emosi itu sendiri. Banyak orang tidak tahu 

menahu mengenai emosi atau besikap negatif terhadap emosi karena 

kurangnya pengetahuan akan aspek ini. Seorang anak yang terbiasa dididik 

orang tuanya untuk tidak boleh menangis, tidak boleh terlalu memakai 

perasaan, akhirnya akan membangun kerangka berpikir bahwa perasaan, 

memang sesuatu yang negatif dan oleh karena itu harus dihindari. Akibatnya 

anak akan menjadi sangat rasional, sulit untuk memahami perasaan yang 

dialami orang lain serta menuntut orang lain agar tidak menggunakan emosi.  
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Berdasarkan uraian tentang emosi diatas agar seseorang siap meng-

hadapi perubahan, maka diperlukan kemampuan mengelola emosi. Hal ini 

diperlukan untuk menghilangkan perasaan takut, cemas, marah dan khawatir 

dengan apa yang akan terjadi karena adanya perubahan. Kondisi inilah yang 

seringkali menyebabkan mengapa orang tidak mengubah polanya untuk 

berani mengikuti dan menyesuaikan perubahan. Dengan kemampuan 

mengelola dan mengendalikan emosi yang baik (cerdas), diharapkan siap 

menghadapi perubahan dengan segala resikonya. 

2. Kecerdasan Emosi 

Pada tataran kehidupan sosial dan dunia kerja pada umumnya 

kecerdasan emosi sangat penting untuk dipahami. Tentu tidak mudah untuk 

memahami apakah seseorang memiliki bakat kecerdasan emosional yang 

tinggi, rendah, atau berada di antaranya. Menurut Robins dalam Danim 

(2003 : 222) manusia itu dapat digolongkan menjadi enam belas tipe 

kepribadian, terdiri dari dua kutup yang berlawanan sebagai berikut : 

pendiam    lawan   ramah 

kurang cerdas   lawan  lebih Cerdas 

dipengaruhi perasaan  lawan  mantap secara emosional 

mengalah   lawan    dominan 

serius    lawan  suka bersenang-senang 

mudah bersedia   lawan  berhati-hati 

malu-malu   lawan  petualang 

keras hati   lawan  peka 
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mencurigai   lawan  mempercayai 

praktis    lawan  imajinatif 

lihai / licin   lawan  terus terang 

takut-takut   lawan  percaya diri 

konservatif   lawan  suka bereksperimen 

bergantung kelompok  lawan  berdiri sendiri 

tidak terkendali   lawan  terkendali 

santai    lawan  tegang 

Tipe–tipe kepribadian di atas sangat berpotensi tidak bersifat diko-

tomis, melainkan dimensional atau kontingensi. Misalnya akan sangat sulit 

seseorang untuk terus tampil berdiri sendiri, karena sesekali dia harus 

bergantung. Hampir dapat dipastikan pula seseorang akan mengalami 

ketegangan, yang berarti tidak selalu bisa merasa santai. Dengan merujuk 

pada pendapat Robins tesebut maka emosional atau kemantapan secara 

emosional menjadi salah satu tipe manusia. Sudah lama diketahui bahwa 

emosi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh besar terhadap sikap 

manusia. Bersama dengan dua aspek lainnya, yakni kognitif (daya pikir) dan 

konatif (psikomotorik), emosi atau yang sering disebut aspek afektif, 

merupakan penentu sikap, salah satu predisposisi perilaku manusia.  

Salah satu pendapat akurat tentang kecerdasan emosi diungkap 

oleh pakar Emotional Quotient (EQ), Goleman seperti diuraikan oleh 

Agustian (2001 : iii) bahwa kualitas kecerdasan emosi sangatlah berbeda 

dengan Intelectual Quotient (IQ) yang umumnya tidak berubah selama 
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hidup sedangkan kecerdasan emosi dapat berubah dan dipelajari kapan saja. 

Tidak peduli orang itu peka atau tidak, pemalu, pemarah, atau sulit bergaul 

dengan orang lain sekalipun. Dengan motivasi dan usaha yang benar kita 

dapat mempelajari dan menguasai kecerdasan emosi tersebut sehingga dapat 

meningkat.  

Dari uraian diatas kecerdasan emosi dapat diartikan sebagai suatu 

kesadaran diri, rasa percaya diri, penguasaan diri, komitmen dan integritas 

dari seseorang, dan kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan, 

mem-pengaruhi, melakukan inisiatif perubahan. Atau dengan kata lain 

kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, 

kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi 

secara baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain.  

3. Kecerdasan Emosi dalam Pekerjaan 

Dalam konteks pekerjaan, pengertian kecerdasan emosi adalah 

kemampuan untuk mengetahui apa yang kita dan orang lain rasakan, 

termasuk cara tepat untuk menangani masalah. Orang lain yang 

dimaksudkan di sini bisa meliputi atasan, rekan sejawat, bawahan, atau  

pelanggan. Realitas menunjukkan seringkali kita tidak mampu menangani 

masalah–masalah emosional di tempat kerja secara memuaskan. Bukan saja 

tidak mampu memahami perasaan diri sendiri, melainkan juga perasaan 

orang lain yang berinteraksi dengan kita. Akibatnya sering terjadi 

kesalahpahaman dan konflik antarpribadi. 
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Ketrampilan manajemen emosi memungkinkan kita menjadi akrab 

dan mampu bersahabat, berkomunikasi dengan tulus dan terbuka dengan 

orang lain. Berbagai riset tentang emosi umumnya berkesimpulan sederhana 

bahwa adalah penting untuk membawa emosi yang menyenangkan ke 

tempat kerja. Menurut Danim (2003 : 223) mengutip pernyataan Goleman 

dari hasil survei terhadap orang tua dan guru, Goleman mengatakan bahwa 

pada masa mendatang ketika kecerdasan intelektual (IQ) mengalami 

kenaikan dan kecerdasan emosional mengalami penurunan, dunia akan 

mengalami masa krisis. Ia juga menjelaskan bahwa anak-anak lebih sering 

mengalami masalah emosional, kecerdasan intelektual rerata anak-anak 

makin meningkat mengikuti alur perjalanan sejarah peradaban manusia, 

bersamaan dengan itu pula kecerdasan emosional mereka justru cenderung 

menurun.  Rerata anak-anak sekarang tumbuh dalam kesepian dan depresi, 

lebih mudah marah dan sulit diatur, mudah gugup, cemas serta impulsif dan 

agresif. Bahkan manusia sekarang makin banyak yang menderita penyakit 

masa depan akibat tidak siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. 

Kecerdasan emosi lebih mengarah pada kemampuan yang bersifat 

positif, memungkinkan individu untuk dapat merasakan dan memahami 

dengan benar, selanjutnya mampu menggunakan daya dan kepekaan 

emosinya sebagai energi informasi dan pengaruh yang manusiawi. 

Sebaliknya bila individu tidak memiliki kematangan emosi maka ia akan 

sulit mengelola emosinya secara baik dalam bekerja. Di samping itu 

individu akan menjadi pekerja yang tidak mampu beradaptasi terhadap 
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perubahan, tidak mampu bersikap terbuka dalam menerima perbedaan 

pendapat, kurang gigih, dan sulit berkembang. 

Pembelajaran dapat ditingkatkan kualitasnya dengan 

mengembangkan kecerdasan emosi, pengembangan intelegensi saja tidak 

mampu menghasilkan manusia yang utuh. Jika guru mengharapkan 

pencapaian kualitas pembelajaran di sekolah secara maksimal perlu 

mengupayakan pembinaan diri dan peserta didik agar memiliki kecerdasan 

emosi yang positif. Menurut Mulyasa (2005:162) kecerdasan emosi dapat 

menjadikan peserta didik memiliki sifat :  

i. jujur, disiplin, tulus pada diri sendiri, membangun kekuatan dan 

kesadaran diri, mendengarkan suara hati dan tanggungjawab. 

ii. memantapkan diri, ulet, dan membangun inspirasi secara berkesi-

nambungan. 

iii. membangun watak dan kepribadian, meningkatkan potensi, mengin-

tegrasikan tujuan belajar dengan tujuan hidupnya. 

iv. memanfaatkan peluang dan menciptakan masa depan yang baik. 

Lebih jauh Mulyasa menguraikan beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi dalam pembelajaran 

sebagai berikut : 

a. menyediakan lingkungan yang kondusif. 

b. mengembangkan iklim belajar yang demokratis. 

c. mengembangkan sikap empati, merasakan apa yang dirasakan oleh pe-

serta didik. 
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d. membantu peserta didik untuk menemukan solusi terhadap permasalahan 

yang dihadapi. 

e. melibatkan peserta didik secara maksimal dalam pembelajaran baik 

secara fisik, emosional maupun sosial. 

f. merespon setiap perilaku peserta didik secara positif, dan menghindari 

respon yang negatif. 

g. menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam 

pembelajaran. 

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai 

langkah awal guna meningkatkan kecerdasan emosi di tempat kerja. Dari 

beberapa ahli EQ (Emotional Quotient) seperti dikutip oleh Nurahaju ( 2004 

: 55), salah satu pengembang konsep EQ Daniel Goleman merangkum  

framework kompetensi EQ-nya menjadi sebagai berikut : 

a. Self awareness 

1) Penyadaran emosi diri 

2) Self assessment 

3) Percaya diri 

b. Social awareness 

1) Emphaty 

2) Orientasi service 

3) Penyadaran organisasi 

c.  Self Management 

1)  Kontrol diri 
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2)  Mempercayai dan dipercaya 

3)  Disiplin dan tanggung jawab (conscientiousness) 

4)  Kemampuan adaptasi 

5)  Dorongan berprestasi 

6)  Inisiatif 

  d. Social Skill 

1)  Membangun orang lain 

2)  Mempengaruhi (influence) 

3)  Komunikasi 

4)  Manajemen konflik 

5)  Kepemimpinan 

6)  Katalis perubahan 

7)  Membangun ikatan 

8)  Kerjasama dan kolaborasi 

Dengan mengacu pada konsep Frame work kompetensi EQ seperti 

diuraikan diatas, selanjutnya penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kecerdasan emosi dapat diukur dan dipetakan melalui kemampuan self 

awareness, social awareness, self management, dan social skill.   

4. Kecerdasan Emosi Guru SMK 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang kecerdasan emosi, guru 

SMK diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 

secara maksimal dengan meningkatkan kecerdasan emosinya. Oleh karena 

itu perlu mengupayakan pembinaan diri dan peserta didik agar memiliki 
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kecerdasan emosi yang positif. Pembelajaran dapat ditingkatkan kualitasnya 

dengan mengembangkan kecerdasan emosi dan intelegensi secara utuh. 

Dengan kecerdasan emosi memungkinkan guru menjadi akrab dan mampu 

bersahabat, berkomunikasi dengan tulus dan terbuka dengan siswa. 

Dengan kecerdasan emosi yang positif guru dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif, mengembangkan iklim belajar yang 

demokratis, memiliki empati, dapat membantu peserta didik untuk menemukan 

solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, merespon setiap perilaku peserta 

didik secara positif, dan menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin 

dalam pembelajaran. Guru harus memiliki kecerdasan emosi dengan empat 

kompetensi meliputi : self awareness, social awareness, self management, dan 

social skill. Kecerdasan emosi seorang guru dapat dilihat dari pencapaian skor 

keempat aspek tersebut. Kecerdasan emosi dikelompokkan mulai dari positif 

sampai dengan negatif. Kriteria Baik jika mendekati positif, kriteria sedang 

berada antara positif dan negatif, sedang kriteria kurang jika mendekati negatif. 

 

H. Komitmen Organisasi 

1. Definisi Komitmen Organisasi 

Dalam dunia kerja, komitmen seseorang terhadap organisasi 

seringkali menjadi isu yang sangat penting. Saking pentingnya hal tersebut, 

sampai-sampai beberapa organisasi berani memasukkan unsur komitmen 

sebagai salah satu syarat untuk memegang suatu jabatan/posisi yang 

ditawarkan dalam iklan-iklan lowongan pekerjaan. Sayangnya meskipun hal 
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ini sudah sangat umum namun tidak jarang pengusaha  maupun pegawai 

masih belum memahami arti komitmen secara sungguh-sungguh.  Padahal 

pemaha-man tersebut sangatlah penting agar tercipta kondisi kerja yang 

kondusif sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. 

Dalam rangka  memahami apa sebenarnya komitmen individu terhadap 

organisasi, berikut ini diuraikan beberapa definisi menurut para ahli. 

Definisi komitmen organisasi adalah tingkat kepercayaan dan 

penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi serta mempunyai 

keinginan untuk tetap berada di dalam organisasi tersebut (Mathis 2001 : 

99). Lebih jauh Mathis menjelaskan bahwa komitmen organisasi memberi 

titik berat secara khusus pada kekontinuan faktor komitmen yang 

menyarankan untuk tetap atau meninggalkan organisasi. Tenaga kerja yang 

memiliki komitmen lebih terhadap organisasi relatif puas dengan 

pekerjaannya, sebaliknya tenaga kerja yang tidak puas dengan pekerjaannya 

atau kurang berkomitmen pada organisasi akan menarik diri melalui 

ketidakhadiran atau masuk keluar. 

Porter mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan yang 

bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya 

kedalam bagian organisasi. Hal ini dapat ditandai dengan tiga hal, yaitu : 

(1). penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. (2). kesiapan dan 

kesedian untuk berusaha dengan sungguh-sungguh  atas nama organisasi. 

(3). keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi atau 

menjadi bagian dari organisasi.E 
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 Rohadi mengutip pendapat Steers (1985 : 50) mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-

nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin 

demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi 

anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang 

pegawai terhadap organisasinya. Steers berpendapat bahwa komitmen 

organisasi merupakan kondisi dimana pegawai sangat tertarik terhadap 

tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap organisasi 

artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap 

menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan  tingkat upaya 

yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. 

Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen organisasi tercakup unsur 

loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi 

terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi  

 Pada intinya beberapa definisi komitmen organisasi dari para ahli 

diatas mempunyai penekanan yang hampir sama yaitu proses pada individu 

(pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-

aturan, dan tujuan organisasi. Disamping itu, komitmen organisasi 

mengandung pengertian sebagai sesuatu hal yang lebih dari sekedar 

kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen 

organisasi menyiratkan hubungan pegawai dengan perusahaan atau 

organisasi secara aktif. Karena pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi 

memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang 
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lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi 

tempatnya bekerja.  

Komitmen artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena 

meliputi kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi 

kepentingan pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen 

tercakup unsur-unsur organisasi, keterlibatan dalam pekerjaann, dan identifikasi 

terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Secara singkat pada intinya beberapa 

definisi komitmen pada organisasi dari beberapa ahli memberi penekanan yang 

hampir sama yaitu proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasikan 

nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi. Di samping itu, komitmen pada 

organisasi mengandung arti sebagai sesuatu hal yang lebih dari sekedar 

kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan demikian komitmen pada 

organisasi mengisyaratkan  hubungan pegawai dengan organisasi (perusahaan ) 

secara aktif. Kalau menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk 

memberikan tenaga dan tanggung jawab dalam menyokong kesejahteraan dan 

keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. 

 Berdasarkan pendapat para ahli seperti tersebut di atas, maka 

peneliti simpulkan bahwa  komitmen pada organisasi adalah penerimaan 

terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, setia, loyal, patuh, bersikap tertib, 

disiplin, jujur, penuh semangat dalam menjalankan tugas yang dibebankan, 

berusaha dengan sungguh–sungguh atas nama organisasi, dan keinginan 

untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi. Dengan kata lain 

seseorang yang komit-mennya tinggi pada organisasi akan memiliki 
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identifikasi terhadap organisasi serta sungguh-sungguh dalam melaksanakan 

pekerjaan dan ada loyalitas serta afeksi positif terhadap organisasi, tingkah 

lakunya berusaha kearah tujuan organisasi dan berkeinginan untuk tetap 

menjadi anggota organisasi dalam jangka waktu lama. 

2. Jenis Komitmen. 

a. Jenis Komitmen menurut Allen & Meyer  

Menurut Allen dan Meyer komitmen organisasi terdiri atas tiga 

komponen, yaitu : afektif, normatif dan continuance.  

1) Komponen afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi dan 

keterlibatan pegawai di dalam suatu organisasi.  

2) Komponen normatif merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang 

kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi.  

3) Komponen continuance berarti komponen berdasarkan persepsi 

pegawai tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia 

meninggalkan organisasi.  

Meyer dan Allen berpendapat bahwa setiap komponen memiliki 

dasar yang berbeda. Pegawai dengan komponen afektif tinggi, masih 

bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi 

anggota organisasi. Sementara itu pegawai dengan komponen 

continuance tinggi, tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena 

mereka membutuhkan organisasi. Pegawai yang memiliki komponen 

normatif yang tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena mereka 

harus melakukannya.  
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Setiap pegawai memiliki dasar dan tingkah laku yang berbeda 

berdasarkan komitmen organisasi yang dimilikinya. Pegawai yang 

memiliki komitmen organisasi dengan dasar afektif memiliki tingkah 

laku berbeda dengan pegawai yang berdasarkan continuance. Pegawai 

yang ingin menjadi anggota akan memiliki keinginan untuk 

menggunakan usaha yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sebaliknya, 

mereka yang terpaksa menjadi anggota akan menghindari kerugian 

finansial dan kerugian lain, sehingga mungkin hanya melakukan usaha 

yang tidak maksimal. Sementara itu, komponen normatif yang 

berkembang sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi, tergantung dari 

sejauh apa perasaan kewajiban yang dimiliki pegawai. Komponen 

normatif menimbulkan perasaan kewajiban pada pegawai  untuk 

memberi balasan atas apa yang telah diterimanya dari organisasi.  

b. Jenis komitmen organisasi dari Mowday, Porter dan Steers  

    Komitmen organisasi dari Mowday, Porter dan Steers lebih 

dikenal sebagai pendekatan sikap terhadap organisasi. Komitmen 

organisasi ini memiliki dua komponen yaitu sikap dan kehendak untuk 

bertingkah laku. Sikap mencakup:  

1) Identifikasi dengan organisasi yaitu penerimaan tujuan organisasi, 

dimana penerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi. 

Identifikasi pegawai tampak melalui sikap menyetujui kebijaksanaan 

organisasi, kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi, rasa 

kebanggaan menjadi bagian dari organisasi.  
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2) Keterlibatan sesuai peran dan tanggungjawab pekerjaan  di organisasi 

tersebut.  Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan menerima 

hampir semua tugas dna tanggungjawab pekerjaan yang diberikan 

padanya.  

3) Kehangatan, afeksi dan loyalitas terhadap organisasi merupakan 

evaluasi terhadap komitmen, serta adanya ikatan emosional dan 

keterikatan antara organisasi dengan pegawai. Pegawai dengan 

komitmen tinggi merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki 

terhadap organisasi.  

Sedangkan yang termasuk kehendak untuk bertingkah laku 

adalah:  

 1) Kesediaan untuk menampilkan usaha. Hal ini tampak melalui 

kesediaan bekerja melebihi apa yang diharapkan agar organisasi dapat 

maju. Pegawai dengan komitmen tinggi, ikut memperhatikan nasib 

organisasi.  

2) Keinginan tetap berada dalam organisasi. Pada pegawai yang 

memiliki komitmen tinggi, hanya sedikit alasan untuk keluar dari 

organisasi dan berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi yang 

telah dipilihnya dalam waktu lama.  

    Berdasarkan uraian diatas, seseorang yang memiliki komitmen 

tinggi akan memiliki identifikasi terhadap organisasi, terlibat sungguh-

sungguh dalam pekerjaan dan ada loyalitas serta afeksi positif terhadap 

organisasi. Selain itu tampil tingkah laku berusaha kearah tujuan 
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organisasi dan keinginan untuk tetap bergabung dengan organisasi dalam 

jangka waktu lama.  

3. Komitmen Guru Terhadap Organisasi Sekolah 

Berdasarkan teori dan konsep-konsep para ahli mengenai 

komitmen organisasi diatas, maka penulis dapat menguraikan indikator-

indikator komit-men guru pada organisasi sekolah yang selanjutnya 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kesesuaian diri dengan tujuan organisasi meliputi :  

1)  Memahami visi, misi, dan tujuan sekolah.  

2)  Dapat menyesuaikan diri dengan tujuan sekolah.  

3)  Kesanggupan melaksanakan tujuan sekolah.  

4)  Memberikan ide baru bagi pengembangan sekolah. 

b. Keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi meliputi :  

1)  Terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah. 

2)  Mampu melaksanakan tugas yang diberikan. 

3)  Mencurahkan perhatian pada tugas. 

c. Loyal kepada oragnisasi meliputi. 

1)  Kesetiaan. 

2)  Patuh pada perintah Kepala Sekolah. 

3) Keinginan mempertahankan diri dalam situasi apapun untuk 

kepentingan organisasi. 

d. Disiplin Kerja:  

1)  Masuk dan pulang kerja tepat waktu. 



48 

 

2)  Mengerjakan tugas sesuai jadwal yang ditentukan. 

3)  Menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan. 

e. Semangat Kerja:  

1)  Melaksanakan tugas penuh semangat. 

2)  Menyelesaaikan tugas dengan kualitas diatas rata-rata. 

 

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian Rohadi pada tahun 2005 tentang kinerja guru Bantu SMA di 

Kabupaten Kendal yang dipengaruhi oleh motivasi kerja, kepuasan kerja dan 

komitmen berorganisasi menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara komitmen berorganisasi dengan kinerja guru 0,115 dan 

besarnya pengaruh lain (residu) 0,691.  

Penelitian Nurahayu tahun 2004 tentang pengaruh kecerdasan emosi 

terhadap sikap dosen mengenai perubahan status perguruan tinggi menjadi 

BHMN, menunjukkan hasil bahwa dengan peningkatan kecerdasan emosi 

maka akan meningkatkan sikap positif/mendukung terhadap perubahan ITS 

dari PTN menjadi PTBHMN. Sikap dominan dosen yaitu sikap logika rasional. 

Didapatkan juga kontribusi (koefisien determinasi) variabel kecerdasan emosi 

sebesar 38,9% terhadap sikap dosen mengenai perubahan ITS. 

Hampir serupa dengan penelitian diatas, maka peneliti akan lebih 

mem-fokuskan pada pengaruh kecerdasan emosi dan komitmen berorganisasi 

guru terhadap respon mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten 

Brebes.  
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E. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan pendapat para ahli seperti tersebut dalam Tinjauan 

Pustaka, dapat dijelaskan bahwa respon guru mengenai perubahan kurikulum 

sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, namun agar penelitian dapat lebih 

terfokus dan mendalam, maka peneliti membatasi penelitian pada respon 

mengenai perubahan yang dipengarugi oleh kecerdasan emosi dan komitmen 

berorganisasi saja.  

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tidak diteliti, oleh sebab itu 

peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut : 

Gambar 1 Kerangka berpikir 
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F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan skema kerangka berpikir seperti tersebut di atas maka 

hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut  : 

1. Ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara kecerdasan emosi 

dan komitmen berorganisasi terhadap respon guru mengenai perubahan 

kurikulum di SMK Kabupaten Brebes. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosi  terhadap respon 

guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara komitmen berorganisasi terhadap 

respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif di mana semua data yang diperoleh, diwujudkan dalam bentuk angka 

skor dan analisanya menggunakan statistik. Dilihat dari cara penjaringan data, 

penelitian ini termasuk penelitian non eksperimental, karena dalam pelak-

sanaannya dilakukan terhadap sejumlah variabel menurut apa adanya tanpa ada 

manipulasi dari penulis atau bersifat ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti peristiwa yang terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui 

data tersebut untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan 

sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti. 

Rancangan penelitian kuantitatif ini menggunakan rancangan kore-

lasional yang dilanjutkan dengan analisis regresi ganda, yaitu hubungan antara 

dua variabel yang memiliki fungsi sebab akibat didasarkan pada teori atau 

konsep-konsep variabel tersebut. Penggunaan analisis ini untuk mengetahui 

bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen. 

Selanjutnya analisis ini digunakan untuk memutuskan apakah naik dan 

menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan 

menurunkan keadaan variabel independen (Sugiyono 1999 : 243). Pengolahan 

data statistik menggunakan komputer dengan software SPSS for Windows 

Versi 12.0. 
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B. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi secara 

umum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi 

suatu fenomena, sampel didefinisikan sebagai sekumpulan data yang diambil 

atau diseleksi dari suatu populasi (Santosa 2001 : 2). Yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh guru kejuruan yang bertugas mengajar di 

30 SMK (4 SMK Negeri dan 26 SMK Swasta) di Kabupaten Brebes.  

2. Sampel  

Sampel didefinisikan sebagai sekumpulan data yang diambil atau 

diseleksi dari suatu populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan Simple Random Sampling. Pengambilan sampel 

dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam anggota populasi (Sugiono 1999:59). Berdasarkan 

teknik pengambilan sampel tersebut penulis mengambil sampel 128 guru 

kejuruan yang terdapat pada 6 SMK (2 SMK Negeri dan 4 SMK Swasta).  

Pengambilan sampel ini dengan pertimbangan bahwa perubahan 

kurikulum yang paling besar adalah pada mata pelajaran kejuruan. Materi 

dalam mata pelajaran kejuruan selalu disesuaikan dengan perkembangan 

teknologi dan industri, sehingga guru mata pelajaran kejuruan yang paling 

banyak merasakan akibat perubahan kurikulum. Keenam SMK yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan telah terakreditasi dan memiliki sistem 

kepegawaian yang cukup tertib. Di samping itu, keenam SMK tersebut sudah 
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berdiri lebih dari 5 tahun dan sudah mengalami beberapa kali perubahan 

kurikulum. Di samping alasan tersebut juga adanya keterbatasan waktu, 

tenaga dan biaya pada peliti. Rincian penyebaran guru tertera dalam tabel di 

bawah ini.  

Tabel 3 Populasi dan Sampel Guru pada 6 SMK di Kabupaten Brebes 

NO NAMA SMK 

 
Jumlah Guru 

 

 
Jumlah Guru 

Kejuruan 
 

1  SMK Negeri 1 Brebes 40 19 

2  SMK Karya Bhakti Brebes 60 22 

5  SMK Negeri 1 Bulakamba  60 34 

4  SMK Ma’arif  NU Tonjong 34 14 

5  SMK Krabat Kita Bumiayu 34 16 

6  SMK Al Hikmah 1 Sirampog 46 23 

 Jumlah 274 128 

    

C. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus penulis untuk diamati. 

Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai 

variasi antara satu dengan lainnya dalam kelompok tersebut. Variabel 

penelitian kuantitatif terdiri atas variabel independen (bebas) dan varibel 

dependen (terikat). Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab 

timbulnya atau berubahnya variabel dependen, jadi variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono 1999 : 3).  Dalam penelitian ini terdapat  3 variabel, yaitu : 
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1. Variabel bebas terdiri atas 2 variabel :  

a. Kecerdasan Emosi (X1) 

b. Komitmen Berorganisasi (X2) 

2. Variabel terikat :  

Respon Guru Mengenai Perubahan Kurikulum (Y)  

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini 

dikan-dung maksud untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran tentang 

konsep-konsep yang digunakan. Adapun definisi operasional masing-masing 

variabel dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Respon Guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes (Y) 

Merupakan derajat penilaian positif atau negatif oleh guru dalam menghadapi 

perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes, yang terbagi dalam 4 

kategori yaitu (1) Kontrol Negatif (KN), dan (2) Fokus terhadap Manusia (FM) 

digolongkan sebagai sikap negatif terhadap perubahan kurikulum di SMK, 

serta (3) Logika Rasional (LR) dan (4) Positif Kreatif (PK) digolongkan 

sebagai sikap positif dalam menghadapi perubahan kurikulum di SMK . 

b. Kecerdasan Emosi (X1) 

Merupakan derajat kemampuan untuk mengetahui apa yang diri sendiri dan 

orang lain rasakan termasuk cara tepat menangani masalah yang dimiliki 

oleh seorang guru. Indikator untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosi 

adalah self awareness (penyadaran emosi diri, self assessment, percaya diri), 
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social awareness (emphaty, orientasi service, penyadaran organisasi), self 

management (kontrol diri, mempercayai dan dipercaya, disiplin dan 

tanggung jawab, kemampuan adaptasi, dorongan berprestasi, inisiatif), 

social skill (membangun orang lain, mempengaruhi, komunikasi, 

manajemen konflik, kepemimpinan, katalis perubahan, membangun ikatan, 

kerjasama dan kolaborasi) 

c. Komitmen Berorganisasi (X2) 

Komitmen berorganisasi adalah kekuatan individu dalam mengidentifikasikan 

diri dengan organisasi dan keterlibatannya dalam tugas–tugas organisasi. 

Indikator untuk mengetahui tingkat komitmen berorganisasi adalah : kesesuaian 

diri dengan tujuan organisasi, mau menerima nilai–nilai yang ada di sekolah, 

patuh, loyal, disiplin, jujur, memiliki semangat tinggi dalam bekerja, melibatkan 

diri dalam pengambilan keputusan, mau berusaha atas nama sekolah, memiliki 

hasrat untuk tetap menjadi anggota keluarga sekolah. 

 

E. Disain Penelitian 

Untuk menunjukkan hubungan antara ketiga variabel yang akan diteliti, 

digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut : 

 

                                 ry X1 

                            Ry X1.X2 

                                                 ry X2 

 

Y 

X1 

X2 
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Keterangan :   

(X1) = Kecerdasan Emosi  

(X2) = Komitmen Berorganisasi 

Y = Respon Guru Mengenai Perubahan Kurikulum 

R = Besarnya korelasi berganda X1 X2 

ryX1 = Besarnya korelasi parsial antara X1 dan Y dikontrol X2 

ryX2 = Besarnya korelasi parsial antara X2 dan Y dikontrol X1 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metoda angket. Angket adalah sejumlah pertanyaan/pernyataan 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, Suharsimi. 

2002:128). Metoda angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap 

data tentang respon guru mengenai perubahan kurikulum, kecerdasan emosi 

dan komitmen ber-organisasi berdasarkan jawaban responden. Bentuk angket 

pilihan jamak dan diberikan secara langsung kepada responden.  

Adapun secara operasional komponen yang diukur dari ketiga variabel  

tersebut dirinci ke dalam subvariabel dan indikator seperti dalam tabel sebagai 

berikut :  

Tabel 4 Kisi-kisi variabel Respon Guru Mengenai Perubahan Kurikulum 
No Sub 

Variabel 
 

Indikator 
Jml 
Item 

No Item 
Favorable 

No. Item 
Unfavorable 

1 Kontrol 
Negatif 
(KN)  

a. emosional 
b. berpikir dan bersikap negatif 
c. orientasi pada diri sendiri 

7 - 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 

7 
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d. ingin tetap pada kondisi lama 
(rasa aman) 

e. menolak adanya perubahan 
f. melawan organisasi dan 

lingku-ngan 
g. melawan dengan cara logis 

mau-pun tidak logis 
2 Fokus 

terhadap 
Manusia 
(FM) 

a. menjajagi pengalaman 
perubahan 

b. lebih bereaksi emosional 
daripada intelektual 

c. tidak terfokus pada diri 
sendiri tetapi lebih pada 
orang lain yang terpengaruh 
perubahan 

d. kebutuhan emosional 
terpenuhi dengan cara 
bertukar pengalaman dengan 
orang lain 

e. memperoleh dan 
memberikan dukungan 
bagi mereka yang 
terpengaruh perubahan 

5 9, 10, 
11, 12 

8 

3 Logika 
Rasional 
(LR) 

a. tidak emosional 
b. terfokus pada logika dan 

rasional 
c. tertarik pada fakta dan 

implementasi 
d. fokus pada analisis peristiwa 

dan implikasinya 
e. cenderung mengevaluasi dan 

mencari jawaban 

5 13, 14, 15, 
16, 17 

 

- 
 

4 Positif 
Kreatif 
(PK)  
 

a. menikmati adanya perubahan 
b. berani mengambil resiko 
c. ingin berperan pada 

perubahan dan masa yang 
akan datang 

d. cenderung tidak terlibat 
secara emosional terhadap 
konsekwensi perubahan, baik 
pada diri sendiri maupun 
orang lain 

e. terfokus pada dinamika 
perubahan 

f. banyak ide dan pertanyaan 
g. melakukan penjajagan 

menge-nai kemungkinan 
konsekuensi dari 
perubahan 

7 18, 19, 20, 
21, 22, 
23, 24,  

-  
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Tabel  4  Kisi-kisi variabel Kecerdasan Emosi Guru SMK 
No Sub 

Variabel 
Indikator Jml 

Item 
No. Item 
Favorable 

No. Item 
Unfavorable 

1 self 
awareness 
 

a. penyadaran emosi diri 
b. self assessment 
c. percaya diri 

3 25, 26, 27 
 

- 

2 social 
awareness 

a. empati 
b. orientasi servis 
c. penyadaran organisasi 
 

3 28, 29, 30 - 

3 self 
management 

a. kontrol diri 
b. mempercaya dan 

dipercaya 
c. disiplin dan tanggung 

jawab 
d. kemampuan adaptasi 
e. dorongan berprestasi 
f. inisiatif 
 

6 31, 32, 33, 
34, 35, 36 

 

- 

4 social skill  a. membangun orang lain 
b. mempengaruhi 
c. komunikasi 
d. manajemen konflik 
e. kepemimpinan 
f. katalis perubahan 
g. membangun ikatan 
h. kerjasama dan kolabo-

rasi 
 

8 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 

43, 44 

- 

 
 
Tabel 5   Kisi-kisi variabel Komitmen Berorganisasi Guru SMK 

No Sub 
Variabel 

 
Indikator 

Jml 
Item 

No. Item 
Favorable 

No. Item 
Unfavorable 

1 Kesesuaian 
diri dengan 
tujuan 
organisasi 

 
 

a. memahami visi, misi, 
dan tujuan sekolah. 

b. dapat menyesuaikan 
diri dengan tujuan 
sekolah. 

c. kesanggupan 
melaksanakan tujuan 
sekolah. 

d. memberikan ide baru 
bagi pengembangan 
sekolah 

 

4 45, 46, 47, 
48  

- 
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2 Keterlibata
n dalam 
tugas-tugas 
organisasi 

a. terlibat dalam 
pengambilan keputusan 
di sekolah 

b. mampu melaksanakan 
tugas yang diberikan 

c. mencurahkan perhatian 
pada tugas 

 

3 49, 50, 51 - 

3 Loyalitas 
kepada 
organisasi 

a. kesetiaan terhadap 
tugas  

b. patuh terhadap aturan 
c. keinginan untuk 

mempertahan-kan diri 
dalam situasi apapun 
untuk kepentingan 
organisasi 

 

3 52, 53, 
 54  

-  

4 Disiplin 
Kerja 

a. masuk dan pulang kerja 
tepat waktu 

b. mengerjakan tugas 
sesuai jadwal yang 
ditentukan 

c. menggunakan seragam 
kerja sesuai ketentuan 

 

3 55, 56, 57 
 

- 
 

5 Semangat 
Kerja 

a. melaksanakan tugas 
penuh semangat 

b. menyelesaikan tugas 
dengan kualitas diatas 
rata-rata. 

 

2 58, 59 58, 59 

 

G. Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka digunakan alat pengumpul data yang disebut dengan 

instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh penulis dalam kaitannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. (Arikunto, 1998:134). 

Jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup. 
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Kuesioner tertutup adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui, dengan memilih alternatif jawaban yang sudah 

disediakan. Teknik ini digunakan untuk mengungkap dan mengukur data 

variabel tentang respon mengenai perubahan kurikulum, komitmen 

berorganisasi dan kecerdasan emosi.    

Daftar pertanyaan yang disajikan dengan menggunakan model skala 

Likert yang sudah dimodifikasi, di mana responden memilih empat jawaban 

yang tersedia. Penghilangan jawaban Ragu-Ragu (RR) di tengah berdasarkan 

tiga alasan sebagai berikut :  

1. Kategori ragu-ragu memiliki arti ganda, bisa diartikan netral, setuju tidak, 

tidak setuju tidak. 

2. Tersedianya jawaban yang di tengah menimbulkan kecenderungan 

menjawab ke tengah (central tendency effect), terutama bagi mereka yang 

ragu-ragu atas arah kecenderungan jawabannya. 

3. Maksud kategori jawaban SS, S, TS dan STS adalah terutama untuk melihat 

kecenderungan pendapat responden ke arah setuju atau ke arah tidak setuju.  

Sugiyono (1999:69) menegaskan bahwa skala Likert dapat digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok 

tertentu tentang fenomena sosial. Jawaban setiap instrumen mempunyai gradasi 

dari sangat positif (favourable) sampai sangat negatif (unfavourable) dengan 

penilaian sebagai berikut : 
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No. Frekuensi Jawaban Jawaban Skor 

1. 76 -100 Sangat Setuju Sangat positif 4 
2. 51 - 75 Setuju Positif 3 
3. 26-50 Kurang Setuju Kurang positif 2 

4. 01 - 25 Tidak Setuju  Negatif 1 

 

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator–indikator 

penelitian yang dikaji dan dikembangkan berdasarkan kajian pustaka (literatur) 

yang telah diuraikan pada Bab II. Kuesioner dalam penelitian ini berisi butir-

butir pernyataan yang mengungkap gambaran mengenai kecerdasan emosi, 

komitmen ber-organisasi dan respon guru mengenai perubahan kurikulum di 

SMK Kabupaten Brebes. Perumusan pernyataan dalam kuesioner didasarkan 

pada indikator–indikator dari variabel penelitian, baik variabel bebas maupun 

variabel terikat. 

 

H. Validitas dan Reliabilitas 

Langkah awal untuk menguji kebenaran hipotesa adalah menguji 

validitas dan reliabilitas semua alat ukur yang akan digunakan dalam 

penelitian, dalam hal ini adalah kuesioner. Dalam penelitian ini uji validitas 

dan reliabilitas dilakukan pada seluruh variabel yaitu respon mengenai 

perubahan kurikulum, kecerdasan emosi dan komitmen berorganisasi. 

Kuesioner ini akan diujicobakan terlebih dahulu pada beberapa orang guru 

pada salah satu SMK di Brebes.  
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1. Validitas Instrumen 

Validitas menunjukkan sejauh mana skor atau ukuran yang 

diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran atau pengamatan yang 

ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara 

variabel atau item dengan skor total variabel. Cara mengukur validitas 

konstruk yaitu dengan mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan 

dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi product moment yang 

dihitung dengan komputer program SPSS for Windows 12.0. Setelah semua 

korelasi untuk setiap pertanyan dengan skor total diperoleh, nilai tersebut 

dibandingkan dengan nilai kritik. Selanjutnya jika nilai koefisien korelasi 

item tersebut berada di atas nilai tabel kritik maka item tersebut valid. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dalam penelitian ini 

teknik yang dipakai tehnik belah dua. Teknik ini diperoleh dengan membagi 

item-item yang sudah valid secara acak menjadi dua bagian. Skor untuk 

masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan sehingga diperoleh skor 

total untuk masing-masing item belahan. Skor total belahan pertama dan 

belahan kedua dicari korelasinya dengan menggunakan tehnik product 

moment  yang dihitung dengan komputer program SPSS for Windows 12.0. 

Selanjutnya mengoreksi angka korelasi yang diperoleh dengan mencari 

angka reliabilitas untuk keseluruhan item tanpa dibelah.  
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I. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan tiga instrumen yaitu skor 

respon guru mengenai perubahan kurikulum (Y), kecerdasan emosi (X1) 

dan komitmen berorganisasi (X2), yang dikumpulkan melalui angket. 

Bentuk angket yang digunakan adalah angket tertutup dengan empat gradasi 

dan skornya antara 1 s.d. 4 dengan jumlah pernyataan untuk variabel Y 

sebanyak 24 item, variabel X1 sebanyak 20 item dan variabel X2 sebanyak 

15 item. Instrumen angket diberikan kepada 124 responden. 

Deskripsi data yang disajikan meliputi : Mean, Standar Deviasi, 

Range, Skor Maksimum, Skor Minimum, Tabel Distribusi Frekuensi dan 

Grafik Distribusi Frekuensi dari masing-masing variabel. Pengelompokan 

gejala yang diamati dari ketiga variabel dibedakan menjadi tiga kategori, 

yaitu : tinggi, sedang dan rendah. Kriteria tersebut diambil berdasarkan 

rentang skor ideal yang ada sesuai dengan skala Likert berkisar antara 1 

(satu ) sampai 4 (empat). Misalnya instrumen respon guru mengenai 

perubahan kurikulum : 

- Banyaknya item instrumen  = 23  

- Skor ideal minimum setiap butir memiliki skor 1 , maka 1 x 23 = 23 

- Skor ideal maksimum setiap butir memiliki skor 4, maka 4 x 23 = 92 

- Rentang skor (range) = maksimum-minimum = 92-23 = 69. 

- Kelas interval diasumsikan menjadi 3 kelas , yaitu : rendah, sedang, dan 

tinggi. 
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Untuk penentuan skor setiap kelas interval sesuai dengan teori 

statistik deskriptif dasar (Anto, Dajan 2000 : 86) adalah : 

Interval kelas (i) =  range : kelas =  69 : 3 = 23, sehingga kriterianya 

menjadi :  23-45   =   rendah, 46-69   =   sedang, dan 70-92 =   tinggi. 

Agar lebih mudah dan jelas dibuat metode sederhana dengan garis bilangan : 

Gambar 2 Rentang skor untuk setiap variabel 

          
         23                             45                                     70                                    
92                                                                                                          

   
├┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤ 

              rendah                             sedang                          tinggi 
   

Selanjutnya seperti kriteria di atas, variabel kecerdasan emosi dan komitmen 

berorganisasi diklasifikasikan dalam tiga kelas/kategori.  

b. Uji Persyaratan 

Menurut Sulaiman (2004:87), data hasil penelitian akan dianalisis 

secara statistik dengan teknik analisis regresi sederhana dengan syarat 

BLUE (Best Liniear Unbiased Estimator). Model analisis dikembangkan 

berdasarkan asumsi sebagaimana yang berlaku untuk model analisis regresi 

sederhana, maka terlebih dahulu perlu diuji : normalitas, multikoliniearitas, 

heteroke-dastisitas, autokorelasi dan liniearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya 

distribusi data penelitian masing-masing variabel, meliputi : respon guru 
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mengenai perubahan kurikulum, kecerdasan emosi dan komitmen beror-

ganisasi. Uji normalitas data menggunakan “goodness of fit“ dari Kolmo-

gorov–Smirnof. Data dianalisis dengan bantuan komputer program SPSS 

for Windows Versi 12.0. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

probabilitas, jika probabilitas (ρ) > 0,05 maka data penelitian dinyatakan 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikoliniearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

multikolinieritas (hubungan linier) antara masing–masing variabel bebas. 

Persamaan regresi dapat digunakan kalau tidak terjadi linier dari masing– 

masing variabel bebas. Analisis multikoliniearitas untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikoliniearitas di dalam model regresi dan melihat nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF) dengan perhitungan 

program SPSS for Windows Versi 12.0. Menurut Santoso (2002:357), 

pedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah mempunyai nilai 

VIF dan TOLERANCE dibawah 5.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedasitisitas untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varians yang didapatkan tetap, maka disebut homoskedastisitas. 

Dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah jika tidak terjadi heterokedastisitas. 
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d. Uji Autokorelasi 

Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi autokorelasi, yaitu 

model regresi linier yang tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 

Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat besaran DURBIN–WATSON 

pada tabel dengan ketentuan (Sulaiman 2004:89): 

1,65 < DW  < 2,35 berarti tidak terjadi autokorelasi  

1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 berarti tidak dapat disimpulkan 

DW < 1,21,atau DW > 2,79 berarti terjadi autokorelasi  

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah untuk meyakinkan bahwa model regresi yang 

terbentuk memenuhi syarat kriteria kelinieran. Caranya adalah dengan 

melihat hasil plot residual terhadap harga-harga prediksi. Jika grafik 

antara harga-harga prediksi dan harga-harga residual tidak membentuk 

suatu pola tertentu (misalnya: parabola, kubik, dsb) maka asumsi linieritas 

terpenuhi (Sulaiman 2004:32) 

c. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Berganda 

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, data-data yang telah 

terkumpul diolah dan dianalisa menggunakan analisis regresi linier berganda 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh kecerdasan emosi dan komitmen 

berorganisasi terhadap respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK 

Kabupaten Brebes. Keseluruhan data diolah dengan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS for Windows versi 12.0. Analisis regresi linear 
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berganda yang digunakan untuk menguji hipotesa merupakan analisa yang 

bersifat kuantitatif. Taraf signifikansi (alpha) yang digunakan adalah 5%. 

Adapun persamaan regresi untuk analisis regresi linier berganda adalah 

sebagai berikut : 

Y = a + bX1 + cX2 

Keterangan : 

Y = kriterium (respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK  

Kabupaten Brebes) 

X1 = prediktor 1 (kecerdasan emosi ) 

X2 = prediktor 2 (komitmen berorganisasi ) 

a = intersep/ konstanta 

b,c = koefisien regresi 

b. Uji F (Anova) 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh semua 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Oleh 

karena itu perlu diadakan pengujian secara simultan atas semua golongan 

dan ruang (Sudjana, 1996:385). Uji F dalam penelitian ini menggunakan 

program komputer SPSS for Windows Versi 12.0. Untuk menguji 

hipotesis secara simultan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

i. merumuskan hipotesis 

ii. menentukan tingkat signifikansi α = 5 %, dk–n-k-1 guna menentukan 

nilai F tabel 

iii. menghitung nilai F 

iv. membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, dengan ketentuan  
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F hitung > F tabel, berarti Hi diterima dan Ho ditolak 

F hitung < F tabel, berarti Ho diterima dan Hi ditolak 

v. membuat gambar / grafik 

vi. membuat kesimpulan 

c. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam penelitian ini 

menggunakan program komputer dengan Statistical Product Momen and 

Service Solution (SPSS) for Windows versi 12.0. Langkah langkah uji t 

adalah sebagai berikut : 

i. merumuskan hipotesa 

ii. menentukan tingkat signifikansi α = 5% dan 1%, dk = n-k-1 guna 

menentukan nilai t tabel 

iii. menghitung nilai t 

iv. membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, dengan ketentuan  

t hitung > t tabel, berarti Ha diterima dan Ho ditolak 

t hitung < t tabel, berarti Ho diterima dan Ha ditolak 

v. membuat gambar / grafik 

vi. membuat kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan rencana penelitian maka akan ada 128 guru yang menjadi 

responden dalam penelitian ini, tetapi pada saat pengumpulan data ada 4 guru 

yang tidak hadir sehingga hanya ada 124 orang (97%). Responden dalam 

penelitian ini adalah guru mata pelajaran kejuruan pada 6 SMK di Kabupaten 

Brebes, dengan rincian seperti pada tabel berikut : 

Tabel 7 Data Responden 

NO NAMA SMK 

 
Jumlah Guru 

Kejuruan 
 

 
Prosentase 

1  SMK Negeri 1 Brebes 18 15 

2  SMK Karya Bhakti Brebes 22 18 

5  SMK Negeri 1 Bulakamba  34 27 

4  SMK Ma’arif  NU Tonjong 14 11 

5  SMK Krabat Kita Bumiayu 14 11 

6  SMK Al Hikmah 1 Sirampog 22 18 

 Jumlah 124 100 

 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Uji Coba 

Langkah awal untuk menguji kebenaran hipotesa adalah menguji 

validitas dan reliabilitas semua alat ukur yang akan digunakan dalam 

penelitian, dalam hal ini adalah kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas 

dilakukan pada seluruh variabel yaitu respon guru mengenai perubahan 

kurikulum, kecerdasan emosi dan komitmen berorganisasi. 



70 

 

Berdasarkan hasil uji validitas yang diterapkan pada 15 guru SMK 

Pusponegoro Brebes pada survey pendahuluan atau uji coba diketahui ada 

beberapa item yang nilainya kurang dari nilai korelasi (r) pada alpha 5% 

sebesar 0,327 sehingga item tersebut tidak valid (lihat lampiran 1). Hasil uji 

validitas yang dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment dengan metode belah dua pada masing-masing variabel melalui 

program SPSS for Windows Versi 12.0, didapatkan hasil sebagai berikut :  

Tabel 8 Ringkasan Hasil Uji Coba Instrumen 

Variabel Responden Jml Item Tidak Valid Nomor Item 
Tidak Valid 

Nilai 
Reliabilitas 

Y 15 24 5 1, 2, 4, 5, 10 0,8570 

X1 15 20 3 27, 28, 40 0,8816 

X2 15 15 1 48 0,8602 

 

Nilai reliabilitas yang relatif cukup baik ini menjadikan kuesioner 

cukup handal untuk dijadikan alat ukur pada semua responden. Namun 

karena validitas masih kurang maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. 

Setelah dikonsultasikan pada pembimbing, perbaikan yang dilaksanakan 

adalah dengan mengubah pernyataan pada item yang tidak valid. Perubahan 

redaksional pada item pernyataan dimaksudkan agar kalimatnya menjadi 

lebih sederhana dan mudah difahami oleh responden. Instrumen yang sudah 

diperbaiki kemudian langsung dipergunakan untuk pengambilan data.   

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil Penelitian 

Langkah berikutnya, penulis masih memandang perlu untuk me-

nganalisis validitas dan reliabilitas terhadap data hasil penelitian, 
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dikarenakan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan uji coba instrumen 

setelah diadakan evaluasi dan perbaikan. Berdasarkan hasil uji validitas 

yang diterapkan pada 124 guru pada 6 SMK di Kabupaten Brebes diketahui 

masih ada 2 (dua) item yang nilainya kurang dari nilai korelasi (r) pada 

alpha 5% sebesar 0,117 sehingga item tersebut tidak valid dan harus 

dibuang (lihat lampiran 2). Ringkasan hasil uji validitas dan reliabilitas 

melalui program SPSS for Windows Versi 12.0. didapatkan hasil sebagai 

berikut :  

Tabel 9 Ringkasan Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Responden Jml Item Tidak 

Valid 

Nomor Item 
Tidak Valid 

Nilai 
Reliabilitas 

Y 124 24 1 3 0,8511 

X1 124 20 1 26 0,8847 

X2 124 15 - - 0,8856 

 

Nilai reliabilitas yang relatif cukup baik ini menjadikan kuesioner 

cukup handal untuk dijadikan alat ukur pada semua responden. Namun 

karena masih ada 2 item pernyataan yang tidak valid, maka untuk analisis 

lebih lanjut penulis memutuskan untuk membuang 2 item tersebut. Item 

pernyataan yang dibuang terdapat pada variabel Respon Guru mengenai 

perubahan kurikulum (Y) subvariabel kontrol negatif dengan indikator 

orientasi pada diri sendiri. Pada variabel kecerdasan emosi (X1) item 

pernyataan yang dibuang terdapat dalam subvariabel self awareness dengan 

indikator self assesment. Pertimbangan membuang 2 item ini berdasarkan 

analisis bahwa pada subvariabel yang tersebut masih ada indikator lain, 
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yang menurut pendapat penulis instrumen masih dapat mengukur variabel 

dalam penelitian.  

3. Deskripsi Data 

a. Respon guru mengenai perubahan kurikulum 

Data skor Respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK 

diperoleh menggunakan instrumen berupa angket dengan jumlah item 

23 butir pernyataan dan skor yang digunakan adalah 1 s.d. 4. Untuk 

penentuan skor setiap kelas interval sesuai dengan teori statistik 

deskriptif dasar (Anto ,Dajan 2000 : 86) adalah : Skor minimum = 51, 

Skor maksimum = 90, Rentang skor (range) = maksimum-minimum = 

90-41 = 49. Interval kelas (i) = range : kelas = 49 : 3 = 16,7 Sehingga 

kriterianya menjadi : 51-63  =  kurang, 64-76  = sedang, dan 77-90 =  

baik. 

Klasifikasi data respon guru mengenai perubahan kurikulum 

seperti terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini. 

Tabel 10 Klasifikasi Data Respon Guru Mengenai Perubahan 

Interval Frekuensi Prosentase Kategori 

77- 90 45 36% Baik 

64- 76 67 54% Sedang 

51 - 63 12 10% Kurang 

Jumlah 124 100%  
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Gambar 3 Grafik Klasifikasi Data Respon Mengenai Perubahan           
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b. Kecerdasan emosi 

Data skor kecerdasan emosi diperoleh menggunakan instrumen 

berupa angket dengan jumlah item 19 butir pernyataan dan skor yang 

digunakan adalah 1 s.d. 4. Untuk penentuan skor setiap kelas interval 

sesuai dengan teori statistik deskriptif dasar (Anto, Dajan 2000 : 86) 

adalah : Skor minimum = 35, Skor maksimum = 76, Rentang skor 

(range) = maksimum-minimum = 76-35 = 41, Interval kelas (i) = range : 

kelas = 41 : 3 = 14, Sehingga kriterianya menjadi : 35-48  =  kurang, 49-

62  = sedang, dan 63-76 = Baik. 

Klasifikasi kecerdasan emosi seperti terlihat pada tabel dan 

grafik di bawah ini. 

Tabel 11 Klasifikasi Data Kecerdasan Emosi 

Interval Frekuensi Prosentase Kategori 

63- 76 55 44% Baik 

99- 62 66 54% Sedang 

35 - 48 3 2% Kurang 

Jumlah 124 100%  
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       Gambar 4. Grafik Klasifikasi Data Kecerdasan Emosi 
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c. Komitmen Berorganisasi 

Data skor komitmen berorganisasi diperoleh menggunakan 

instrumen berupa angket dengan jumlah item 15 butir pernyataan dan skor 

yang digunakan adalah 1 s.d. 4. Untuk penentuan skor setiap kelas interval 

sesuai dengan teori statistik deskriptif dasar (Anto, Dajan 2000 : 86) adalah 

: Skor minimum = 24, Skor maksimum = 60, Rentang skor (range) = 

maksimum-minimum = 60-24 = 36. Interval kelas (i) = range : kelas = 36 : 

3 = 12, Sehingga kriterianya menjadi : 24-35  =  kurang, 36-47 = sedang, 

dan 48-60 =  Baik. 

Klasifikasi komitmen berorganisasi seperti terlihat pada tabel dan 

grafik di bawah ini. 

Tabel 12 Klasifikasi Data Komitmen Berorganisasi 

Interval Frekuensi Prosentase Kategori 

48- 60 64 51% Baik 

36- 47 59 48% Sedang 

24 - 35 1 1% Kurang 

Jumlah 124 100%  
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Gambar 5 Grfaik Kalsifikasi Data Komitmen Berorganisasi       
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4. Uji Persyaratan 

Model regresi dalam penelitian ini memenuhi persyaratan BLUE (Best 

Liniear Unbiased Estimated), yang dijelaskan dengan uji normalitas, 

heteroskedasitas, multikolinieritas, autokorelasi dan linieritas sebagai berikut :  

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas untuk menguji asal data, yaitu dari populasi normal 

atau tidak (Sulaiman 2004:36). Langkah-langkah pengujian adalah sebagai 

berikut :  

Hipotesis: 

Ho : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : Data bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Pengolahan data menggunakan software SPSS dengan One-Sample 

Kolmogorov Smirnov Test memberikan hasil sebagai berikut: 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

124 124 124
73.31 62.06 48.44
7.685 6.424 5.647
.052 .070 .086
.044 .060 .086

-.052 -.070 -.070
.574 .780 .960
.897 .577 .315

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Responp
erubahan

Kecerdas
anemosi

Komitmen
organisasi

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
Dari tabel di atas dapat disimpulan sebagai berikut :  

1) Variabel Respon mengenai perubahan 

Nilai Asymp. Sig. > taraf signifikans (α), yaitu 0,897 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan untuk menerima Ho yang berarti data sampel variabel 

respon mengenai perubahan berasal dari distribusi normal. 

2) Variabel Kecerdasan emosi 

Nilai Asymp. Sig. > taraf signifikans (α), yaitu 0,577 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan untuk menerima Ho yang berarti data sampel variabel 

kecerdasan emosi berasal dari distribusi normal. 

3) Variabel Komitmen berorganisasi 

Nilai Asymp. Sig. > taraf signifikans (α), yaitu 0,315 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan untuk menerima Ho yang berarti data sampel variabel 

komitmen berorganisasi berasal dari distribusi normal. 

Normalitas data juga dapat dilihat melalui grafik normal P-P Plot 

of Regression Standardized Residual. Jika titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal, dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka model 
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regresi layak dipakai untuk prediksi variabel respon guru mengenai 

perubahan berdasarkan masukan variabel kecerdasan emosi dan komitmen 

berorganisasi.  
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Dependent Variable: Responperubahankurikulum

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan coefficient coliniarity statistic.  

Coefficientsa

2.040 5.235 4.210 .000
.365 .104 .305 3.495 .001 .586 .303 .234 .590 1.695
.601 .119 .439 5.029 .000 .634 .416 .337 .590 1.695

(Constant)
Kecerdasane
Komitmenbe

Mod
1

B td. Erro

nstandardize
Coefficients

Beta

andardize
oefficient

t Sig. ero-ordePartial Part
Correlations

oleranc VIF
nearity Statis

Dependent Variable: Responperubahankurikuluma. 
 

Dari tabel hasil perhitungan terlihat persyaratan bebas multiko 

terpenuhi sesuai dengan angka VIF (0,1,695) dan TOLERANCE (0,590) 
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dibawah angka 5. Karena paersyaratan bebas multiko terpenuhi dan tidak ada 

problem multikolinieritas, maka model regresi layak dijadikan alat prediksi.   

c. Uji Heteroskedasitas 

Menurut Santoso, Singgih (2002:210), dari grafik scatter plot hasil 

perhitungan regresi jika tidak terlihat titik-titik (point) membentuk pola 

tertentu yang teratur (melebar kemudian menyempit), hal ini berarti tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Dari grafik terlihat titik-titik menyebar secara 

acak tidak membentuk pola tertentu, dengan demikian tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 

dipakai untuk prediksi. 

-4 -2 0 2

Regression Standardized Predicted Value

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

R
eg

re
ss

io
n 

S
tu

de
nt

iz
ed

 R
es

id
ua

l

Dependent Variable: Responperubahankurikulum

Scatterplot

 
 

d. Uji Autokorelasi 

Dari tabel model summary terlihat angka DW sebesar 1,884 yang 

berarti angka DW berada diantara 1,65 < DW < 2,35 sehingga tidak ada 

autokorelasi, dengan demikian model regresi layak untuk dipakai. 
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Model Summaryb

.676a .457 .448 5.711 .457 50.870 2 121 .000 1.884
Mode
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error o
he Estimat

R Square
ChangeF Change df1 df2 g. F Chang

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Komitmenberorganisasi, Kecerdasanemosia. 

Dependent Variable: Responperubahankurikulumb. 
 

e.  Uji Liniearitas 

Uji linieritas adalah untuk meyakinkan bahwa model regresi yang 

terbentuk memenuhi syarat kriteria kelinieran. Dari gambar grafif plot 

residual terelihat antara harga-harga prediksi dan harga-harga residual 

membentuk titik titik yang menyebar dan tidak membentuk suatu pola 

tertentu (misalnya: parabola, kubik, dsb). dengan demikian asumsi 

linieritas terpenuhi. 

5. Uji Hipotesa  

a. Uji F (Anava) 

Untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan 

bersama-sama terhadap variabel dependen digunakan uji F (anava).  

Hipotesis 1 :  

Ha : β1 : β2 ≠ 0 

Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosi dan 

komitmen berorganisasi secara simultan terhadap respon guru 

mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes. 

Dari tabel ANOVA didapat F hitung sebesar 50,870 dengan tingkat 

signifikansi 0.000. Probabilitas 0.000 jauh lebih kecil dari 0.05 maka model 
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regresi dapat dipakai untuk mprediksi respon guru mengenai perubahan 

kurikulum.  

Berdasarkan perbandingan F hitung dan F tabel, dengan pembilang 2 

dan penyebut 124-2-1=121, maka didapatkan F tabel sebesar 0,307. Oleh 

karena itu perbandingan F hitung > F tabel adalah (50,870 > 0,307), maka 

kesimpulannya Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian ada pengaruh 

yang signifikan antara kecerdasan emosi (X1) dan komitmen berorganisasi 

(X2) terhadap respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK 

Kabupaten Brebes (Y). 

ANOVAb

3318.284 2 1659.142 50.870 .000a

3946.450 121 32.615
7264.734 123

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Komitmenberorganisasi, Kecerdasanemosia. 

Dependent Variable: Responperubahankurikulumb. 
 

b. Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

bebas dalam regresi.  

Hipotesis 2 :  

Ha1: β ≠ 0 

Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosi (X1) 

terhadap respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK 

Kabupaten Brebes (Y). 
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Coefficientsa

22.040 5.235 4.210 .000
.365 .104 .305 3.495 .001 .586 .303 .234 .590 1.695
.601 .119 .439 5.029 .000 .634 .416 .337 .590 1.695

(Constant)
Kecerdasanem
Komitmenbero

Mod
1

B td. Erro

Unstandardized
Coefficients

Beta

tandardize
Coefficients

t Sig. ero-ordePartial Part
Correlations

oleranc VIF
linearity Statist

Dependent Variable: Responperubahankurikuluma. 
 

Dari tabel Coefficients didapat t hitung sebesar 3,495. Sehingga dengan 

pembilang 2 dan penyebut 124-2-1=121 didapat t tabel 2,617. Karena 

perbandingan t hitung > t tabel (3,495 > 2,617 ), maka kesimpulannya Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian ada pengaruh yang signifikan 

antara kecerdasan emosi (X1) terhadap respon guru mengenai perubahan 

kurikulum di SMK Kabupaten Brebes (Y). 

Cara lain uji t adalah dengan perbandingan probabilitas, memban-

dingkan t hitung dengan probabilitas 0,05. Jika probabilitas t hitung > 0,05, 

maka Ho diterima, dan jika probabilitas t hitung < 0,05, maka Ho ditolak, 

Nilai probabilitas X1 (kecerdasan emosi) besarnya adalah 0,001 lebih kecil 

dari 0,05. Kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga ada 

pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosi (X1) terhadap respon 

guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes (Y). 

Hipotesis 3 :  

Ha1: β ≠ 0 

Ada pengaruh yang signifikan antara komitmen berorganisasi (X2) 

terhadap respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK 

Kabupaten Brebes (Y). 
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Dari tabel Coefficients didapat t hitung sebesar 5,029. Sehingga dengan 

pembilang 2 dan penyebut 124-2-1=121 didapat t tabel 2,617. Karena 

perbandingan t hitung > t tabel (5,029 > 2,617 ). Dengan demikian ada 

pengaruh yang signifikan antara komitmen berorganisasi (X2) terhadap 

respon guru mengenai perubahan kurikulum (Y). 

Cara lain uji t adalah dengan perbandingan probabilitas, memban-

dingkan t hitung dengan probabilitas 0,05. Jika probabilitas t hitung > 0,05, 

maka Ho diterima, dan jika probabilitas t hitung < 0,05, maka Ho ditolak, 

Nilai probabilitas X2 (komitmen berorganisasi) besarnya adalah 0,000 lebih 

kecil dari 0,05. Kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga ada 

pengaruh yang signifikan antara komitmen berorganisasi (X2) terhadap 

respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes (Y). 

6. Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh variable-variabel kecerdasan emosi (X1) 

dan komitmen berorganisasi (X2) secara simultan terhadap respon guru 

mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes (Y), data yang telah 

dikumpulkan diolah menggunakan program komputer SPSS for Windows Versi 

12.0. Adapun hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut : 

Coefficientsa

22.040 5.235 4.210 .000
.365 .104 .305 3.495 .001 .586 .303 .234 .590 1.695
.601 .119 .439 5.029 .000 .634 .416 .337 .590 1.695

(Constant)
Kecerdasanem
Komitmenbero

Mod
1

B Std. Erro

Unstandardized
Coefficients

Beta

tandardize
Coefficients

t Sig. ero-ordePartial Part
Correlations

olerance VIF
linearity Statist

Dependent Variable: Responperubahankurikuluma. 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat dibuat model persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = 22,040 + 0,365 X1 + 0,601 X2 

Dari fungsi regresi tersebut maka dapat diketahui : 

a. Konstanta sebesar 22,040 menyatakan bahwa jika kedua variabel bebas 

dianggap nol, maka rerata respon guru mengenai perubahan kurikulum 

adalah 22,040. 

b. Koefisien regresi β1 sebesar 0,365 menyatakan bahwa setiap penambahan 

skor variabel kecerdasan emosi (X1) sebesar 1 akan menambah skor variabel 

respon guru mengenai perubahan kurikulum (Y) sebesar 0,365, jika variabel 

komitmen berorganisasi (X2) dianggap konstan.  

c. Koefisien regresi β2 sebesar 0,601 menyatakan bahwa setiap penambahan 

skor variabel komitmen berorganisasi (X2) sebesar 1 akan menambah skor 

variabel respon guru mengenai perubahan kurikulum (Y) sebesar 0,601, jika 

variabel kecerdasan emosi (X1) dianggap konstan.  

7. Kontribusi  

a. Pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh kedua variabel bebas 

secara simultan terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel model 

summary berikut : 
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Model Summaryb

.676a .457 .448 5.711 .457 50.870 2 121 .000 1.884
Mode
1

R R Square
Adjusted
R Square

td. Error o
he Estimat

R Square
ChangeF Change df1 df2 g. F Chang

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Komitmenberorganisasi, Kecerdasanemosia. 

Dependent Variable: Responperubahankurikulumb. 
 

 Nilai koefisien determinasi berganda dengan dua variabel bebas 

(R-Sq) atau R2 = 45,7% dapat diartikan bahwa 45,7% dari variasi yang 

terjadi pada variabel Y (respon guru mengenai perubahan kurikulum) 

disebabkan oleh pengaruh variabel X1 (kecerdasan emosi) dan X2 

(komitmen berorganisasi) secara bersama-sama, sedangkan sisanya 54,3% 

disebabkan oleh pengaruh variabel lain yang tidak diteliti atau variabel 

yang berada di luar kawasan penelitian yang diklasifisikasikan sebagai 

residu. 

b. Pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat 

1) Pengaruh (X1) terhadap (Y)  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel kecerdasan 

emosi (X1) terhadap variabel respon guru mengenai perubahan 

kurikulum (Y) dapat dilihat pada tabel model summary berikut : 

Model Summary

.586a .343 .338 6.254
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kecerdasanemosia. 
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Nilai koefisien determinasi (R-Sq) atau R2 = 0,343 dapat 

diartikan bahwa 34,3% dari variasi yang terjadi pada variabel Y (respon 

guru mengenai perubahan kurikulum) disebabkan oleh pengaruh variabel 

X1 (kecerdasan emosi), sedangkan sisanya 63,7% disebabkan oleh 

pengaruh variabel lain yang tidak diteliti atau variabel yang berada di 

luar kawasan penelitian yang diklasifisikasikan sebagai residu. 

2) Pengaruh (X2) terhadap Y 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel komitemen 

berorganisasi (X2) terhadap variabel respon guru mengenai perubahan 

kurikulum (Y) dapat dilihat pada tabel model summary berikut : 

Model Summary

.634a .402 .397 5.968
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Komitmenberorganisasia. 
 

Nilai koefisien determinasi (R-Sq) atau R2 = 0,402 dapat 

diartikan bahwa 40,2% dari variasi yang terjadi pada variabel Y (respon 

guru mengenai perubahan kurikulum) disebabkan oleh pengaruh variabel 

X2 (komitmen berorganisasi), sedangkan sisanya 59,8% disebabkan oleh 

pengaruh variabel lain yang tidak diteliti atau variabel yang berada di 

luar kawasan penelitian yang diklasifisikasikan sebagai residu. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data setelah dilakukan uji hipotesa dengan 

menggunakan analisis regresi, dapat dijawab rumusan masalah dan 

hipotesisnya. Secara simultan kecerdasan emosi dan komitmen berorganisasi 

berpengaruh signifikan terhadap respon guru mengenai perubahan kurikulum di 

SMK Kabupaten Brebes. Dari nilai variabel kecerdasan emosi (X1) dan 

variabel komitmnen berorganisasi (X2) yang positif dan signifikan, maka secara 

bersama-sama jika kecerdasan emosi meningkat dan komitmen berorganisasi 

meningkat maka akan berdampak pada respon guru yang positif terhadap 

perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes. Jadi hipotesa yang diajukan 

pada penelitian ini dapat diterima.  

Dari besarnya nilai koefisien determinasi (Rsq) yaitu 0,457 berarti secara 

bersama-sama variabel komitmen berorganisasi dan kecerdasan emosi 

berpengaruh terhadap respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK 

Kabupaten Brebes dengan kontribusi sebesar 45,7%. Pengaruh ini menunjukkan 

bahwa terdapat faktor lain (54,3%) yang memiliki pengaruh lebih terhadap 

respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes. 

Mengacu pada bab 2 telah dijelaskan terdapat beberapa faktor yang mampu 

mempengaruhi respon guru mengenai perubahan, dimana beberapa faktor ini 

tidak ikut diteliti dalam penelitian ini antara lain budaya organisasi dan 

karakteristik kepribadian.  

Perubahan umumnya memang tidak dapat berjalan dengan lancar, 

sering terjadi penolakan yang merupakan bagian dari proses transisi. Hal ini 
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pada umumnya tidak disadari dan terjadi karena tidak atau kurang adanya 

informasi. Oleh karena itu penolakan terhadap perubahan dapat diatasi dengan 

cara memahami penolakan, merencanakan dan memanajemeni perubahan 

secara efektif dan efisien. Terkadang beberapa orang enggan terhadap 

perubahan. Keengganan itu merintangi penyesuaian dan kemajuan (Robbins, 

Stephen, 2001). Hasil penelitian tersebut sesuai teori ataupun hasil penelitian 

Nurahayu (2004) dimana sikap tidak mendukung perubahan dikarenakan 

tingkat resistensi perubahan yang tinggi.  

Dengan nilai koefisien regresi 0,365 yang signifikan bermakna 

kecerdasan emosi memiliki pengaruh terhadap respon guru mengenai 

perubahan kurikulum. Artinya jika tingkat kecerdasan emosi dinaikkan, maka 

respon guru akan meningkat atau mendukung terhadap perubahan kurikulum. 

Kontribusi kecerdasan emosi pada respon guru mengenai perubahan kurikulum 

adalah signifikan, mengindikasikan bahwa ada nilai tambah dari penggunaan 

kecerdasan emosi dalam menghadapi perubahan tersebut. 

 Variabel komitmen berorganisasi dengan nilai koefisien regresi 0,601 

yang signifikan bermakna bahwa variabel ini juga berpengaruh terhadap respon 

guru mengenai perubahan. Artinya jika tingkat komitmen berorganisasi 

ditingkatkan, maka respon guru akan meningkat atau mendukung terhadap 

perubahan kurikulum.  

Konstanta 22,040 mengindikasikan bahwa respon guru mengenai 

perubahan kurikulum ini relatif cukup positif sehingga minat guru untuk 
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menyesuaikan perubahan ternyata relatif besar. Hal ini sejalan dengan 

pentingnya perubahan kurikulum untuk mengikuti perkembangan IPTEK.  

Dari analisis korelasional secara parsial didapat nilai koefisien 

determinasi (R-Sq) variabel kecerdasan emosi sebesar 0,343 dapat diartikan 

bahwa 34,3% dari variasi yang terjadi pada respon guru mengenai perubahan 

kurikulum disebabkan oleh pengaruh kecerdasan emosi, sedangkan nilai 

koefisien determinasi (R-Sq) variabel komitmen berorganisasi sebesar 0,402 

dapat diartikan bahwa 40,2% dari variasi yang terjadi pada respon guru 

mengenai perubahan kurikulum disebabkan oleh pengaruh komitmen 

berorganisasi. Secara efektif sumbangan/kontribusi terbesar adalah pada 

komitmen berorganisasi yaitu sebesar 40,2%, dengan demikian komitmen 

berorganisasi merupakan variabel yang memiliki sumbangan efektif lebih besar 

dibanding variabel kecerdasan emosi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

walaupun kecerdasan emosi guru lebih baik, namun kalau komitmen 

berorganisasi kurang, maka respon mengenai perubahan kurikulum juga 

kurang. 

Dari analisa statistik deskriptif didapatkan hasil penelitian tentang 

respon dominan guru adalah positif tinggi mendukung terhadap perubahan 

kurikulum sebesar 86 orang (69%), sedang sebesar 38 orang (31%) dan tidak 

ada yang rendah. Pada umumnya reaksi/sikap dominan yang ditampilkan 

seseorang cenderung mendasarkan diri pada aspek logika dan rasional dalam 

menghadapi perubahan. Untuk itu agar seseorang dapat menerima perubahan 

dan terlibat aktif sebenarnya tidak sukar karena mereka hanya kurang memiliki 
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informasi dan kurang pengetahuan. Dengan cara sosialisasi yang utuh dan 

komunikasi secara lebih intensif baik informatif maupun komunikatif 

diharapkan proses perubahan akan berjalan lancar. Respon positif / mendukung 

yaitu sikap positif kreatif (PK) sebagai sikap yang paling positif menjadi sikap 

ideal dalam menghadapi perubahan. Dari mereka yang mempunyai sikap 

demikian yang dapat diharapkan menjadi panutan/teladan bagi lingkungan 

sekitarnya. 

Respon negatif/tidak mendukung terhadap perubahan yang ditandai 

dengan kontrol negatif (KN) dalam penelitian ini tidak ditemukan, namun 

secara individual kondisi ini perlu mendapat perhatian. Respon yang menjurus 

kearah penolakan sering tidak terkontrol dan dapat cenderung kearah 

anarkisme karena adanya sifat negatif dan emosional. Untuk itu pendekatan 

yang perlu dilakukan antara lain melakukan pendekatan individual dengan cara 

memberikan informasi, pengarahan, dan bimbingan secara persuasif tanpa 

harus ikut terlibat menjadi emosional.  

Seseorang yang lebih terbuka terhadap perubahan dan memandangnya 

sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Semangat perubahan harus diakomodasi 

dalam sebuah rencana induk pengembangan sehingga setiap elemen di SMK 

harus memahami arah dan kebijakan sekolah khususnya tentang perubahan 

kurikulum. Hal inilah yang harus terus disosialisasikan pada semua guru tanpa 

terkecuali, melalui penataran, diklat, media cetak (buku, brosur, poster dan 

lain-lain ) atau seminar/diskusi. 
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Dari analisa statistik deskriptif pada variabel kecerdasan emosi 

didapatkan hasil penelitian kondisi kecerdasan emosi guru yang cukup positif 

tinggi 87 orang (70%), sedang sebesar 36 orang (29%) dan yang rendah 1 

orang (1%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru produktif di 

SMK Kabupaten Brebes memiliki kecerdasan emosi yang relatif positif tinggi. 

Didukung pendapat Cooper (1999), kecerdasan emosi memungkinkan 

seseorang untuk dapat merasakan dan memahami dengan benar serta 

menggunakannya secara manusiawi. Jika seseorang kecerdasan emosinya 

rendah, maka ia akan sulit mengelola emosinya secara baik dalam bekerja. Dia 

akan kurang mampu beradaptasi terhadap perubahan. 

Dari analisa statistik deskriptif pada variabel komitmen berorganisasi 

didapatkan hasil penelitian sebagai berikut : tinggi 83 orang (67%), sedang 

sebanyak 40 orang (32%) dan yang rendah 1 orang (1%). Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar guru produktif di SMK Kabupaten Brebes memiliki 

komitmen terhadap organisasi sekolah yang relatif positif tinggi.  

Sesuai dengan manfaat penelitian untuk mengetahui gambaran awal 

tentang respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK dan temuan 

kenyataan di lapangan bahwa banyak guru yang belum mengerti banyak 

tentang kurikulum SMK maka pendekatan yang terbaik dalam suatu proses 

perubahan adalah dengan cara mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan 

meyakinkan orang lain, baik melalui fakta maupun informasi secara utuh (tidak 

terpotong-potong) yang dapat diterima oleh akal pikiran. Persoalan sosialisasi 



91 

 

memang menjadi fokus dalam tindakan yang seyogyanya segera dilakukan 

sebagai dampak dari hasil penelitian ini. 

Efisiensi dan komitmen adalah kunci yang harus dilaksanakan oleh 

semua guru SMK. Diharapkan perubahan sikap dan mental mereka sehingga 

bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan–tuntutan perubahan kurikulum. Sistem 

pengelolaan SDM (rekrutmen, kenaikan pangkat, penilaian kinerja) yang 

diterapkan harus dapat memotivasi guru untuk dapat memberikan 

kontribusinya secara maksimal. Pemberian penghargaan dan sangsi untuk 

meningkatkan efisiensi, etos kerja, semangat pelayanan publik, dan komitmen 

untuk bersaing dan meningkatkan mutu.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan pada bab IV , dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

a. Respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes 

cenderung relatif cukup baik, dari analisis deskriptif dapat diklasifikasikan 

dengan kriteria 36% baik, 54% sedang, dan 10% kurang. 

b. Kecerdasan emosi guru kejuruan di SMK Kabupaten Brebes cenderung 

relatif cukup baik, dari analisis deskriptif dapat diklasifikasikan dengan 

kriteria 44% baik, 54% sedang, dan 2% kurang. 

c. Komitmen berorganisasi guru kejuruan di SMK Kabupaten Brebes 

cenderung relatif cukup baik, dari analisis deskriptif dapat diklasifikasikan 

dengan kriteria 51% baik, 48% sedang, dan 1% kurang. 

d. Ada pengaruh signifikan antara kecerdasan emosi (X1) dan komitmen 

berorganisasi (X2) terhadap respon guru mengenai perubahan kurikulum 

(Y), hal ini terbukti berdasarkan perbandingan F hitung > F tabel  (50,870 

> 3,07), nilai R Square 0,457 berarti secara bersama-sama variabel 

komitmen berorganisasi dan kecerdasan emosi berpengaruh terhadap 

respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes 

dengan kontribusi sebesar 45,7%,  sedangkan sebesar 54,3% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 
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e. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosi (X1) terhadap 

respon guru mengenai perubahan kurikulum (Y). Hal ini terbukti 

berdasarkan perbandingan t hitung > t tabel (3,495 > 2,617),  nilai R 

Square 0,343 berarti variabel kecerdasan emosi berpengaruh terhadap 

respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes 

dengan kontribusi sebesar 34,3%. 

f. Besarnya pengaruh yang signifikan antara komitmen berorganisasi (X2) 

terhadap respon guru mengenai perubahan kurikulum (Y). Hal ini terbukti 

berdasarkan perbandingan t hitung > t tabel (5,029 > 2,617). nilai R Square 

0,402 berarti variabel komitmen berorganisasi berpengaruh terhadap 

respon guru mengenai perubahan kurikulum di SMK Kabupaten Brebes 

dengan kontribusi sebesar 40,2%. 

g. Sumbangan / kontribusi secara efektif terletak pada variabel komitmen 

berorganisasi, sehingga dengan kecerdasan emosi yang baik seorang guru 

belum tentu memiliki respon yang baik terhadap perubahan jika 

komitmennya kurang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian yang elah 

dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan tingkat respon guru mengenai perubahan kurikulum, 

diperlukan sosialisasi tentang pentingnya perubahan dan bagaimana cara 
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menyikapinya. Sebab jika tidak dapat menyesuaikan dan mengikuti 

perubahan SMK akan ketinggalan. 

b. Kepala sekolah perlu mengembangkan visi, misi dan tujuan sekolah 

dengan melibatkan seluruh guru agar guru memiliki komitmen untuk ikut 

mengembangkan sekolah dan menyesuaikan segala perubahan. 

c. Bagi Pemerintah disarankan untuk memprogramkan sosialisasi melalui 

penataran dan diklat tentang manajemen perubahan, khususnya untuk 

menghadapi perubahan kurikulum. 

d. Bagi para guru disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kecerdasan emosi dan komitmennya terhadap organisasi sekolah, agar 

pembelajaran menjadi lebih kondusif sehingga mutu semakin baik. 

e. Dari hasil penelitian tentang respon guru mengenai perubahan kurikulum 

ini hanya dipengaruhi oleh variabel kecerdasan emosi dan komitmen 

berorganisasi sebesar 45,7%, sisanya disebabkan oleh sebab-sebab lain. 

Oleh karena itu perlu diteliti lagi sebab-sebab lain tersebut lebih lanjut. 
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Regression 
Descriptive Statistics

73.31 7.685 124

62.06 6.424 124
47.66 5.612 124
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Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Responp
erubahan
kurikulum

Kecerdas
anemosi

Komitmenbe
rorganisasi

 
Variables Entered/Removedb

Komitmen
berorganis
asi,
Kecerdasa
nemosi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Responperubahankurikulumb. 
 

Model Summaryb

.676a .457 .448 5.711 .457 50.870 2 121 .000 1.884
Mode
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
he Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Komitmenberorganisasi, Kecerdasanemosia. 

Dependent Variable: Responperubahankurikulumb. 
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ANOVAb

3318.284 2 1659.142 50.870 .000a

3946.450 121 32.615
7264.734 123

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Komitmenberorganisasi, Kecerdasanemosia. 

Dependent Variable: Responperubahankurikulumb. 
 

Coefficientsa

22.040 5.235 4.210 .000
.365 .104 .305 3.495 .001 .586 .303 .234 .590 1.695
.601 .119 .439 5.029 .000 .634 .416 .337 .590 1.695

(Constant)
Kecerdasanemo
Komitmenberorg

Mode
1

B Std. Erro

Unstandardized
Coefficients

Beta

tandardized
Coefficients

t Sig. Zero-orde Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
ollinearity Statisti

Dependent Variable: Responperubahankurikuluma. 
 

Collinearity Diagnosticsa

2.989 1.000 .00 .00 .00
.007 20.813 .82 .02 .45
.004 27.069 .17 .98 .55

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Kecerdas
anemosi

Komitmenbe
rorganisasi

Variance Proportions

Dependent Variable: Responperubahankurikuluma. 
 

Casewise Diagnosticsa

-3.225 51 69.42 -18.418
Case Number
68

Std. Residual

Responp
erubahan
kurikulum

Predicted
Value Residual

Dependent Variable: Responperubahankurikuluma. 
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Residuals Statisticsa

49.23 85.21 73.31 5.194 124
-4.638 2.290 .000 1.000 124

.515 2.451 .836 .300 124

47.02 85.55 73.31 5.267 124
-18.418 16.170 .000 5.664 124

-3.225 2.831 .000 .992 124
-3.295 2.860 .000 1.007 124

-19.230 16.496 .000 5.841 124
-3.440 2.949 -.002 1.019 124

.008 21.658 1.984 2.678 124

.000 .270 .011 .032 124

.000 .176 .016 .022 124

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Responperubahankurikuluma. 
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Regression 
Variables Entered/Removedb

Kecerdasa
nemosi

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Responperubahankurikulumb. 
 

Model Summary

.586a .343 .338 6.254
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kecerdasanemosia. 
 

ANOVAb

2493.495 1 2493.495 63.758 .000a

4771.239 122 39.109
7264.734 123

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kecerdasanemosia. 

Dependent Variable: Responperubahankurikulumb. 
 

Coefficientsa

29.813 5.477 5.443 .000
.701 .088 .586 7.985 .000

(Constant)
Kecerdasanemosi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Responperubahankurikuluma. 
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Regression 
Variables Entered/Removedb

Komitmen
berorganis
asi

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Responperubahankurikulumb. 
 

Model Summary

.634a .402 .397 5.968
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Komitmenberorganisasia. 
 

ANOVAb

2919.938 1 2919.938 81.991 .000a

4344.796 122 35.613
7264.734 123

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Komitmenberorganisasia. 

Dependent Variable: Responperubahankurikulumb. 
 

Coefficientsa

31.935 4.601 6.941 .000
.868 .096 .634 9.055 .000

(Constant)
Komitmenberorganisasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Responperubahankurikuluma. 
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Partial Corr 

Correlations

1.000 .586 .634
. .000 .000

0 122 122
.586 1.000 .640
.000 . .000
122 0 122
.634 .640 1.000
.000 .000 .
122 122 0

1.000 .303
. .000

0 121
.303 1.000
.000 .
121 0

Correlation
Significance (1-taile
df
Correlation
Significance (1-taile
df
Correlation
Significance (1-taile
df
Correlation
Significance (1-taile
df
Correlation
Significance (1-taile
df

Responperubahankur
ulum

Kecerdasanemosi

Komitmenberorganisa

Responperubahankur
ulum

Kecerdasanemosi

Control Variables
-none-a

Komitmenberorganisa

Responp
erubahan
kurikulum

Kecerdas
anemosi

Komitmenbe
rorganisasi

Cells contain zero-order (Pearson) correlations.a. 
 

Partial Corr 
Correlations

1.000 .634 .586
. .000 .000

0 122 122
.634 1.000 .640
.000 . .000
122 0 122
.586 .640 1.000
.000 .000 .
122 122 0

1.000 .416
. .000

0 121
.416 1.000
.000 .
121 0

Correlation
Significance (1-tailed
df
Correlation
Significance (1-tailed
df
Correlation
Significance (1-tailed
df
Correlation
Significance (1-tailed
df
Correlation
Significance (1-tailed
df

Responperubahankurik
ulum

Komitmenberorganisas

Kecerdasanemosi

Responperubahankurik
ulum

Komitmenberorganisas

Control Variables
-none-a

Kecerdasanemosi

Responp
erubahan
kurikulum

Komitmenbe
rorganisasi

Kecerdas
anemosi

Cells contain zero-order (Pearson) correlations.a. 
 

 


