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Konteks Penelitian/Pengantar 

Peningkatan  kinerja  guru  akan  

berpengaruh  pada  peningkatan  kualitas 

output  SDM  yang  dihasilkan  dalam  proses  

pendidikan  dan  pembelajaran. Kualitas  

pendidikan  dan  lulusan  sering  kali  

dipandang  tergantung  kepada peran  guru  

dalam  pengelolaan  komponen-komponen  

pengajaran  yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar yang menjadi  tanggung  

jawabnya. Untuk  dapat  mencapai  hasil  

belajar  yang  optimal  tentunya  guru  harus 

memiliki  dan  menampilkan  kinerja  yang  

maksimal selama  proses  belajar mengajar  

dengan  menyesuaikan perkembangan  ilmu  

pengetahuan dan teknologi. 

Guru yang profesional  perlu memiliki  

kemampuan  untuk  menggali informasi 

kependidikan dan bidang studi dari berbagai 

sumber, termasuk dari sumber  elektronik  dan  

pertemuan  ilmiah,  serta  melakukan  kajian  

atau penelitian untuk menunjang pembelajaran 

yang mendidik.  

Upaya  meningkatkan  kinerja  guru  

juga  dapat  dilakukan  dengan pemberian  

disiplin  kerja yang memadai. Disiplin 

merupakan kesadaran  dan kesediaan  

seseorang untuk mentaati  semua peraturan 

organisasi dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Disiplin pada hakikatnya merupakan 

kemampuan untuk mengendalikan diri dalam 

bentuk tidak melakukan suatu tindakan yang 

bertentangan dengan sesuatu yang telah 

ditetapkan.

Korelasi antara Keterlibatan kerja, Kemampuan intelektual dan profesionalisme dengan 

kemampuan mengelola konflik kerja guru di Gugus III Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban 
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Abstrak 

 

 

Guru merupakan individu yang berhadapan langsung dengan para siswanya. Tinggi rendahnya 

prestasi siswa berkaitan erat dengan kinerja guru yang sehari-hari mendampingi siswanya. Oleh 

karena itu guru yang memiliki kinerja yang baik merupakan guru yang diharapkan oleh lembaga 

maupun siswanya untuk terus melakukan tugasnya dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah : 1) 

Untuk menguji korelasi antara keterlibatan kerja dengan kemampuan mengelola konflik kerja guru 

di SD Gugus III Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. 2) Untuk menguji korelasi antara 

kemampuan intelektual dengan kemampuan mengelola konflik kerja guru di SD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban 3) Untuk menguji korelasi antara profesionalisme guru 

dengan kemampuan mengelola konflik kerja guru di SD Gugus III Kecamatan Grabagan 

Kabupaten Tuban. Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian deskriptif korelasional. Data penelitian 

dikumpulkan dengan menggunakan instrumen koesioner, dengan menggunakan skala lima yang 

merujuk pada skala Likert. Instrumen yang telah disusun diuji coba tingkat validitasnya dengan 

teknik product moment dari Pearson. Sedangkan estimasi reliabilitas instrumen dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil uji coba instrumen dengan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 20 for window. Guru yang jumlahnya 48 orang maka penelitian ini 

menggunakan penelitian populasi sehingga diambil 100 % sebagai subjek atau responden. dari 

hasil penelitian dan pembahasan. 

 

Kata-kata kunci : Keterlibatan kerja, kemampuan intelektual, profesinalisme, kemampuan 

mengelola konflik kerja guru 



Keberhasilan seorang guru dalam 

mengajar ditentukan oleh beberapa 

faktor, baik faktor internal maupun 

eksternal. Faktor internal terdiri atas 

motivasi, kepercayaan diri, dan 

kreativitas guru itu sendiri. Sedangkan 

faktor eksternal lebih ditekankan pada 

sarana serta iklim sekolah yang 

bersangkutan. Setiap kemajuan yang 

diraih manusia selalu melibatkan kerja. 

Ketika manusia mendambakan 

produktivitas, efek-tivitas, efisiensi, dan 

bahkan kebahagiaan yang lebih baik dan 

lebih tinggi dari apa yang sebelumnya 

dicapai, maka keterlibatan kerja  

dijadikan dasar untuk menggapainya 

(Munandar, 1999:10). 

Seorang guru harus mampu 

mengop-timalkan intelektual dan 

profesio-nalisme. Kreativitas serta 

aktivitas guru harus mampu menjadi 

inspirasi bagi para siswanya. Sehing-ga 

siswa akan lebih terpacu motiva-sinya 

untuk belajar, berkarya dan berkreasi. 

Dengan memperhatikan uraian 

terse-but di atas, penulis merasa tertarik 

untuk mengadakan penelitian faktor-

faktor apa yang dapat mempengaruhi 

kinerja guru tersebut 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan 

sebagaimana penulis paparkan pada 

latar belakang diatas, dalam 

penelitian ini fokus penelitian yang 

penulis bahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Korelasi antara 

keter-libatan kerja dengan 

kemampuan me-ngelola konflik 

kerja guru SD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban? 

2. Bagaimanakah korelasi 

kemampuan intelektual dengan 

kemampuan me-ngelola konflik 

kerja guru SD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban? 

3. Bagaimanakah Korelasi antara 

profe-sionalisme dengan 

kemampuan me-ngelola konflik 

kerja guru SD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban? 

4. Bagaimanakah Korelasi antara 

Keter-libatan kerja, Kemampuan 

intelektual dan profesionalisme 

dengan kemam-puan mengelola 

konflik kerja guru SD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabu-paten 

Tuban? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang 

perma-salahan dan rumusan masalah di 

atas maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

kejelasan atau untuk mendeskripsikan 

dan mengkorelasikan  : 

Tujuan dalam penelitian ini 

dimak-sudkan : 

1. Untuk menganalisis Korelasi 

antara keterlibatan kerja dengan 

kemampuan mengelola konflik 

kerja guru SD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban 

2. Untuk menganalisis korelasi 

kemam-puan intelektual dengan 

kemampuan mengelola konflik 

kerja guru SD Gu-gus III 

Kecamatan Grabagan Kabu-paten 

Tuban 

3. Untuk menganalisis Korelasi 

antara profesionalisme dengan 

kemampuan mengelola konflik 

kerja guru SD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabu-paten 

Tuban 

4. Untuk menganalisis Korelasi 

antara Keterlibatan kerja, 

Kemampuan inte-lektual dan 

profesionalisme dengan 

kemampuan mengelola konflik 

kerja guru SD Gugus III 

Kecamatan Gra-bagan Kabupaten 

Tuban 

Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang bisa 

diambil dari penelitian ini antara lain 

: 

 

a. Manfaat Secara Teoritis :  



1) Untuk mengembangkan khazanah 

tentang Korelasi antara 

Keterlibatan kerja, Kemampuan 

intelektual dan profesionalisme 

dengan kemampuan mengelola 

konflik kerja guru SD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban. 

2) Untuk mengembangkan khasanah 

pe-ngetahuan terhadap perubahan 

para-digma Korelasi antara 

Keterlibatan kerja, Kemampuan 

intelektual dan profesionalisme 

dengan kemampuan mengelola 

konflik kerja guru SD Gu-gus III 

Kecamatan Grabagan Kabu-paten 

Tuban.. 

3) Menjadi referensi peneliti sejenis. 

Manfaat  Praktis 

1) Bagi pengelola Guru SD se 

Kabupaten Tuban, kemampuan 

mengelola konflik kerja guru 

sangat berhubungan dan 

dipengaruhi oleh keterlibatan 

kerja, kemampuan intelektual, 

2) Bagi masyarakat : memberikan 

wawasan bahwa keterlibatan kerja, 

kemampuan intelektual, dapat 

mempengaruhi kemampuan 

mengelola konflik kerja guru. 

 

Kajian Teori 

 

Keterlibatan kerja mempunyai 

defi-nisi yaitu derajat dimana orang 

dikenal dari pekerjaannya, berpartisipasi 

aktif di dalam nya, dan menganggap 

prestasinya penting untuk harga diri 

(Robbins, 2003:91). 

Armstrong dan Baron dalam Wibowo 

(2007: 2) menyampaikan bahwa: 

“Keterli-batan kerja adalah tentang 

keikut sertaan melakukan pekerjaan dan 

hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut. Keterlibatan kerja  merupakan 

keikutsertaan dalam suatu  pekerjaan 

yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan 

konsumen dan memberikan kontribusi 

ekonomi”. 

D. Wechsler mengemukakan bahwa 

inteligensi adalah kecakapan untuk 

bertindak secara sengaja, berpikir secara 

rasional, dan berhubungan secara efektif 

dengan lingkungan. 

a. Stephen J. Gould mendefinisikan 

inteligensi adalah kemampuan 

untuk menghadapi masalah dengan 

sikap yang tak terprogram (kreatif) 

b. Donald Sterner menjelaskan bahwa 

inteligensi adalah kemampuan 

untuk menerapkan pengetahuan 

yang sudah ada untuk memecahkan 

masalah-masalah baru; tingkat 

inteligensi diukur dengan 

kecepatan memecahkan masalah. 

(Alder, 2001:14-15) 

Perluasan tugas dan tanggung jawab 

tersebut membawa konsekuensi 

timbulnya fungsi-fungsi khusus yang 

menjdi bagian integral dalam 

kompetensi profesionalisme keguruan 

yang disandang para guru. Menanggapi 

kondisi tersebut, Muhibbin Syah 

mengutip pendapat Gagne bahwa 

setiap guru berfungsi sebagai:  

1. Designer of intruction (perancang 

pengajaran)  

2. Manager of intruction (pengelola 

pengajaran)  

3.  Evaluator of student learning 

(penilai prestasi belajar siswa).  

Hanya dengan seorang guru professional, 

prestasi belajar seorang siswa dapat 

tercapai secara maksimal karena apa yang 

disampaikan seorang guru akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Keterbatasan pengetahuan guru dalam 

penyampaian materi baik dalam hal 

metode maupun penunjang pokok 

pembelajaran lainnya akan berpengaruh 

terhadap pembelajaran. Dalam 

pendidikan, guru adalah seorang pendidik, 

pembimbing, pelatih, dan pemimpin yang 

dapat menciptakan suasana belajar yang 

menarik, member rasa aman, nyaman, dan 

kondusif dalam kelas. Kondisi seperti ini 

tentu memerlukan ketrampilan dari 

seorang guru, dan tidak semua guru 

mampu melakukannya.  

Memilih sebuah model pemecahan 

konflik yang cocok tergantung pada 



beberapa faktor, termasuk alasan mengapa 

konflik terjadi, dan hubungan khusus 

antara pimpinan dengan pihak yang terlibat 

konflik. Menurut Greenhalgh (1999), 

efektivitas pimpinan organisasi dalam 

menangani konflik tergantung pada 

seberapa baik mereka memahami dinamika 

dasar dari konflik, dan apakah mereka 

dapat mengenali hal-hal penting yang 

terdapat dalam konflik tersebut. 

Beberapa model teoretis dalam 

mengelola konflik yang dikemukakan oleh 

para ahli manajemen dan perilaku 

organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Model Diagnosis Konflik Pandangan 

Kontinum dari Leonard Greenhalgh. 

Menurut Greenhalgh (1999:391), 

konflik bukanlah suatu fenomena yang 

obyektif dan nyata, tetapi ia ada dalam 

benak orang-orang yang terlibat dalam 

konflik tersebut. Karena itu untuk 

menangani konflik, seseorang perlu 

bersikap empati. 

b. Lima Gaya Penanganan Konflik (Five 

Conflict Handling Styles) dari Kreitner 

dan Kinicki 

1. Integrating (Problem Solving) 

2. Obliging (Smoothing) 

3. Dominating (Forcing) 

4. Avoiding 

5. Compromising 

Metode Penelitian 

Pada penelitian ini dapat digolong-

kan dalam penelitian deskriptif korelasi-

onal. Deskriptif karena menggunakan da-

ta-data yang telah diperoleh sehingga da-

pat memberikan gambaran yang teratur 

dan jelas dari variabel-variabel yang dite-

liti. Menurut Nazir (1998). Definisi 

metode deskriptif adalah metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set, kondisi, suatu sistem 

pemikiran atau kelas peristiwa pada masa 

sekarang yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan siste-

matis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena 

yang diselidiki. Penelitian Deskriptif me-

rupakan dasar bagi semua penelitian. Pe-

nelitian Deskriptif dapat dilakukan secara 

kuantitatif agar dapat dilakukan analisis 

statistik (Sulistyo-Basuki, 2006: 110). 

Penelitian ini juga termasuk jenis 

penelitian lapangan (field research) yang 

secara prosedural dilakukan dengan bebe-

rapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap 

pengumpulan data, tahap analisis data dan 

tahap penulisan laporan. (Moloeng, 

2000:109) 

Sedangkan dikatakan kolerasional 

karena bertujuan menemukan ada tidak-

nya pengaruh atau korelasi antara varia-

bel-variabel yang menjadi obyek peneli-

tian yaitu Keterlibatan kerja, Kemampuan 

intelektual, dan profesionalisme guru se-

bagai variabel bebas (X) dan kemampuan 

mengelola konflik kerja guru sebagai va-

riabel terikat (Y). 

1. Populasi  

Populasi adalah semua individu 

untuk siapa kenyataan-kenyataan yang 

diperoleh dari sampel itu hendak 

digeneralisasikan. (Hadi, 1991). 

Sedangkan menurut Kerlinger (2002), 

populasi adalah sejumlah individu yang 

dikenal generalisasi dari hasil 

penulisan terhadap sampelnya.   

Karakteristik populasi yang menjadi 

target penelitian ini adalah Sekolah 

Dasar KKG Gugus III Kecamatan 

Grabagan Kabupaten Tuban pada tahun 

2012 / 2013 yang berjumlah 48 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang dianggap mewakili 

populasi, yang dipandang dapat 

menggambarkan secara maksimal 

keadaan populasi. Menurut Hadi 

(1991), sampel adalah sejumlah 

penduduk yang jumlahnya kurang dari 

jumlah populasi. Sedangkan sampel 

menurut Kartono (1988) yaitu subjek-

subjek yang dipilih menjadi anggota. 

Sampel mempunyai sifat-sifat yang 

dimiliki oleh populasi dari mana 

sampel itu ditarik. Maka struktur 

sampel itu sedemikian rupa sehingga 

harga rata-rata hitung dari sampel ini 

sama dengan harga rata-rata hitung 

populasinya, dan pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan sampel adalah 



sebagian dari populasi yang individu 

individunya akan diteliti untuk 

mewakili keseluruhan unit populasi.  

Cara pengambilan sampel pada 

penelitian ini dengan  

menggunakan pendapat menurut 

Arikunto (2002) yang mengatakan 

bahwa apabila populasi jumlahnya 

besar, dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-25% atau lebih tergantung 

setidak-tidaknya dari : (a) kemampuan 

penulis dilihat dari segi waktu, tenaga, 

dan dana, (b) sempit luasnya wilayah 

pengamatan dari setiap subjek karena 

hal ini menyangkut banyak sedikitnya 

data, (c) besar kecilnya risiko yang 

ditanggung oleh penulis. 

Teknik penentuan sampel penelitian 

yang dipakai menggunakan Technic 

Simple Random Sampling (sampling 

acak sederhana). Menurut Masri 

Singarimbun (1995:156) “simple 

random sampling ini adalah sebuah 

simple yang diambil sedemikian rupa 

sehingga tiap unit penelitian atau 

satuan elementer dari populasi 

mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel”. 

Sehingga menggunakan rumus 

sampling dengan tingkat 

penyimpangannya 5 % maka teknik 

penentuan sampel minimal yang 

dianggap representatif digunakan 

adalah dengan menggunakan rumus : 

 

12 


Nd

N
n  

 

Dimana : 

n = Jumlah sampel minimal 

N = Ukuran populasi  

d = Presisi yang digunakan 

(Yamane dalam Jalaludin 

Rakhmat, 1998 : 82) 

 

Adapun hasil perhitungan dalam 

penghitungan sampel minimal dengan 

jumlah populasi berjumlah 48 orang, 

dengan menetapkan presisi sebesar 5 % 

(0,5) diperoleh jumlah sampel sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1.  pengambilan sampel 

penelitian  

 

 

 

Sumber : Data Primer diolah 

Ukuran sampel dari populasi penelitian 

ini ditentukan dengan menggunakan 

rumus Slovin. Dalam pengambilan 

sampel tersebut persentase kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel dapat ditolerir 

atau yang diinginkan adalah 5% 

mengingat semakin kecil persen 

kelonggaran ketidaktelitian dalam 

pengambilan sampel, maka jumlah 

sampel akan semakin banyak sehingga 

akan lebih representatif. 

Rumus Slovin adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

n  = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

e  = persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih 

ditolerir atau diinginkan yaitu 5%. 

Atau nilai presisi 95% atau sig. = 0,05. 

(Husein Umar. 2004:78) 

 

Penghitungan sampel dalam penelitian 

ini adalah: 

  Ukuran  % Pecahan  N N Jumlah  

Data Populasi dalam Sampling Sampel Bobot Sampel 

  (Kelas) Populasi     Disesuaikan Disesuaikan 

   
    SD NEGERI 

NGREJENG I 12 
12,00 0,50 12,00 0,00 12,00 

SD NEGERI 
NGREJENG 
II 12 

12,00 0,50 12,00 0,00 12,00 

SD NEGERI 
BANYUBANG 12 

12,00 0,50 12,00 0,00 12,00 

SDN 
NGARUM 12 

12,00 0,50 12,00 0,00 12,00 

       

Jumlah 48 48 
 

48 
 

48,00 



Tabel 3.2.  Tingkat 

Kepercayaan Sampel Terhadap 

Populasi 

Sumber : Data Primer diolah  

 

Kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang 

masih ditolerir atau diinginkan dalam 

penelitian ini berstandar deviasi 0,30 % 

dibawah 5 % dari rumus slovin diatas 

dengan Taraf Kepercayaan sampel 

sebesar 99,70 %. diatas nilai presisi 

95% atau sig. = 0,05. 

 

1. Uji Validitas 

Analisis yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kualitas suatu 

instrumen penelituan dikatakan valid 

jika mampu memberi skor yang akurat 

dan teliti, untuk itu digunakan teknik 

korelasi produk momen dengan rumus: 

 r = 
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Dimana: 

r = Koefisien korelasi 

N = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir pertanyaan 

Y = Skor total 

Kriteria pengukuran validitas adalah 

jika rhitung > rtabel, maka data yang 

diperoleh adalah valid. Responden 

dalam uji validitas menurut 

Singarimbun (1989) dalam rismiati 

(2008) disarankan minimal 30 

responden hal ini dikarenakan jumlah 

minimal 30 orang ini distribusi skor 

(nilai) akan lebih mendekati kurva 

normal. Pada studi ini uji coba skala 

pengukuran dilakukan pada 11 

responden. 

2. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini reliabilitas diukur 

dengan metode konsistensi interval 

dengan teknik reabilitas alpha. 

Kriterianya bila koefisien reabilitas > 

dari rtabel maka data dapat dikatakan 

reliable. Dapat dihitung dengan rumus: 

rt = 
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dimana: 

ri = Reliabilitas instrumen 

K = Banyaknya butir pertanyaan 

ab
2 

= Jumlah variance butir 

at
2 

= Varian total 

Pada perhitungan SPSS, validitas dan 

reliabilitas dihitung secara bersama-

sama. Menurut Nugroho (2005), 

kuesioner dinyatakan reliabel jika 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 

0.50. 

 

3. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif persentase 

digunakan untuk mendeskripsikan 

persentase masing-masing variabel 

bebas yaitu Figur guru, Metode 

pembelajaran dan Pemberian tugas. 

Pengukuran pada variabel yang 

diungkap dilakukan dengan 

memberikan skor dari jawaban angket 

yang diisi oleh responden.  

 

4. Pengujian Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis 

yang dirumuskan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan uji F dan uji t. Dalam 

penelitian ini ditetapkan tingkat 

kepercayaan (confidence interval) = 

95% (α = 5%) 

   % Q = N   

Sekolah Sampel 100 - P Jumlah SD % 

  (P) (PQ) Sampel   

    
 SD NEGERI 

NGREJENG I 
0,10 0,90 12 0,075 

SD NEGERI 
NGREJENG 
II 

0,10 0,90 12 0,075 

SD NEGERI 
BANYUBANG 

0,10 0,90 12 0,075 

SDN 
NGARUM 

0,10 0,90 12 0,075 

 
    

     
Jumlah 

  
48,00 0,30 

Taraf 

kepercayaan 

sampel 
  

99,70 
 

          



a) Uji serempak (uji F) 

Langkah-langkah Pengujian Hipotesis 

H0 : b1, b2, = 0 (Tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel X 

terhadap variabel Y) 

Untuk menguji hipotesis apakah 

diterima atau ditolak yaitu dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan 

Ftabel. Jika Fhitung < Ftabel maka H0 

diterima dan H1 ditolak dan jika Fhitung 

> Ftabel maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

Pengujian hipotesis secara simultan 

maupun parsial dilkukan dengan 

menggunakan pengolahan data SPSS 

(Statistical Package for Social 

Sciences). 

 

b) Uji parsial (uji t) 

Langkah-langkah Pengujian Hipotesis 

H0 : b1 = 0  

H1 : b1 ≠ 0  

Untuk menguji hipotesis apakah 

diterima atau ditolak yaitu dengan 

membandingkan nilai thitung dengan 

ttabel. Jika thitung < ttabel maka H0 diterima 

dan H1 ditolak dan jika thitung > ttabel 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

Paparan dan Temuan Hasil Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini 

adalah SD Gugus III Kecamatan 

Grabagan Kabupaten Tuban, 

sedangkan yang diteliti adalah guru 

yang mengajar pada lembaga tersebut 

sejumlah 48 orang.Adapun data 

penelitian dimaksud adalah: 

 

Tabel4.1.Data Guru pada SD Gugus 

III Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat dike-

tahui bahwa jumlah guru SD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten Tu-

ban adalah 48 orang guru. 

Langkah awal untuk menguji 

kebenaran hipotesis adalah menguji 

validitas dan reliabilitas alat ukur yang 

akan digunakan dalamp enelitian, 

dalam hal ini adalah kuesioner-

kuesioner. Dalam penelitian ini, uji 

validitas dan reliabilitas dilakukan 

pada seluruh variabel. 

 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 

menguji sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mengukur apa varia bel 

dalam penelitian ini. Adapun hasil uji 

validitas tersebut masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: 

 

a. Koefisien korelasi skor item 

terhadap skor total pada masing-

masing item untuk variabel 

keterlibatan kerja adalah 

sebagaimana corrected item-total 

correlation pada tabel di bawah. 

Berdasarkan index diskriminasi 

item dari skala keterlibatan  kerja 

yang terdiri dari 10 item, diperoleh 

hasil bahwa item yang memiliki 

index di bawah tabel (5%) atau < 

0,273 dan dinyatakan gugur/tidak 

valid, tidakada. Sehing-ga, seluruh 

item dalam skala Ke-terlibatan 

kerja yang VALID tetap 10 

item.Berikut adalah data output 

SPSS untuk index diskriminasi uji 

validitas item skala keterlibatan 

kerja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

  

Sekolah 
  

Jumlah 

Guru 
Keterangan 

1.  
SD NEGERI 
NGREJENG I 12 

 

2.  
SD NEGERI 
NGREJENG 
II 12 

 

3.  
SD NEGERI 
BANYUBANG 12 

 

4.  
SDN 
NGARUM 12 

 

 Jumlah 48  

 



Tabel4.2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Keterlibatan kerja (X1) 

 

b. Koefisien korelasi skor item terhadap 

Skor Total padamasing-masing item 

untuk variabel Kemampuan  intelektual 

adalah sebagaimana Cor-rected Item-

Total Correlation pada tabel di bawah. 

Berdasarkan Index Diskriminasi 

Item dari skala Kemampuan intelektual 

yang terdiri dari 10 item, diperoleh 

hasil bahwa item yang memiliki index 

dibawah rtabel(5%) atau < 0,273 dan 

dinyatakan gugur/tidak valid, tidak ada. 

Sehingga, seluruh item dalam skala 

Kemampuan  intelektual yang VALID 

tetap 10 item. Berikut adalah data out-

put SPSS untuk index diskriminasi uji 

validitas item skala Kemampuan 

intelektual: 

Tabel4.3 Uji Validitas Variabel 

Kemampuan intelektual(X2) 

c. Koefisien korelasi skor item terhadap 

Skor Total pada masing-masing item 

untuk variabel Profesionalisme  guru 

adalah sebagaimana Correc-ted Item-

Total Correlation pada tabel di bawah 

Berdasar kan Index Diskriminasi 

Item dari skala Profesionalisme  guru 

yang terdiri dari 10 item, diperoleh 

hasil bahwa item yang memiliki index 

dibawah rtabel (5%) atau < 0,273 dan 

dinyatakan gugur/tidak valid, tidak 

ada. Sehingga seluruh item dalam 

skala profesionalisme guru yang 

VALID tetap 10 item. Berikut adalah 

data out-put SPSS untuk index 

diskriminasi uji validitas item skala 

Profesionalisme guru: 

Tabel4.4 Hasil Uji Validitas 

Variabel Profesionalisme guru (X3) 

 

 

d. Koefisien korelasi skor item terhadap  

Skor Total pada masing-masing item 

untuk variabel Kemampuan mengelola 

konflik kerja guru adalah: sebagaimana 

Corrected Item-Total Correlation pada 

tabel dibawah. 

Berdasarkan Index Diskriminasi Item 

dari skala Kemampuan  menge-lola  

konflik  kerja  guru yang terdiri dari 10 

item, diperoleh hasil bah-wa item yang 

memiliki index di bawah rtabel (5%) atau 

< 0,273 dan dinyatakan gugur/tidak 

valid, tidak ada. Sehingga, seluruh item 

dalam skala Kemampuan  mengelola 

konflik kerja guru yang VALID tetap 

10 item. Berikut adalah data out-put 

 ScaleMe
anifItemD

eleted 

ScaleV
ariancei
fItemDe

leted 

Correct
ed 

Item-
Total 

Correla
tion 

Squar
ed 

Multip
le 

Corre
lation 

Cronba
ch's 

AlphaifI
temDel

eted 

X1.1 44,5556 3,044 ,914 . ,967 

X1.2 44,5741 2,891 ,947 . ,965 

X1.3 44,5556 3,044 ,914 . ,967 

X1.4 44,5741 2,891 ,947 . ,965 

X1.5 44,5741 2,891 ,947 . ,965 

X1.6 44,5370 3,348 ,647 . ,975 

X1.7 44,5926 2,887 ,814 . ,971 

X1.8 44,5556 3,044 ,914 . ,967 

X1.9 44,5741 2,891 ,947 . ,965 

X1.10 44,5741 3,042 ,736 . ,973 

Item-TotalStatistics 

 ScaleMe
anifItem
Deleted 

ScaleVar
ianceifIte
mDelete

d 

Correcte
dItem-

TotalCor
relation 

Squar
edMult
ipleCo
rrelati

on 

Cronbach'
sAlphaifIte
mDeleted 

X2.1 44,7037 1,948 ,951 . ,958 

X2.2 44,6852 2,144 ,822 . ,964 

X2.3 44,7037 1,948 ,951 . ,958 

X2.4 44,7037 1,948 ,951 . ,958 

X2.5 44,6852 2,144 ,822 . ,964 

X2.6 44,6852 2,144 ,822 . ,964 

X2.7 44,7037 1,948 ,951 . ,958 

X2.8 44,7222 1,940 ,771 . ,967 

X2.9 44,6852 2,144 ,822 . ,964 

X2.10 44,7222 1,940 ,771 . ,967 

 
ScaleMe
anifItem
Deleted 

Scale
Varia
nceifIt

emDe
leted 

Correcte
dItem-

TotalCor

relation 

Square
dMultipl
eCorrel
ation 

Cronbach
'sAlphaifIt
emDelete

d 

X3.1 44,7037 1,948 ,951 . ,958 

X3.2 44,6852 2,144 ,822 . ,964 

X3.3 44,7037 1,948 ,951 . ,958 

X3.4 44,7037 1,948 ,951 . ,958 

X3.5 44,6852 2,144 ,822 . ,964 

X3.6 44,6852 2,144 ,822 . ,964 

X3.7 44,7037 1,948 ,951 . ,958 

X3.8 44,7222 1,940 ,771 . ,967 

X3.9 44,6852 2,144 ,822 . ,964 

X3.10 44,7222 1,940 ,771 . ,967 



SPSS untuk index diskriminasi uji 

validitas item skala Kemampuan 

mengelola konflik kerja guru: 

Tabel4.5 Hasil Uji Validitas Varia 

bel Kemampuan mengelola kon-flik  

kerja guru (Y) 

 

 

2. Hasil Uji Realibilitas 

a. Uji Realibilitas Variabel 

Keterlibatan kerja (X1) 

Dari 10 item variabel keterlibatan  

kerja (X1) yang valid, kemudian 

dihitung reliabilitasnya. Maka 

dengan N subyek = 10, diperoleh 

hasil Alpha Cronbachs = 0,971 

menurut Azwar (dalam Priyatno, 

2008) bahwa reliabilitas diatas 0,8 

adalah baik, maka dapat dinyatakan 

bahwa skala faktor-faktor 

keterlibatan kerja adalah 

RELIABEL. 

Hasil out-put uji reliabilitas seluruh 

item adalah sebagai berikut: 

Tabel4.6 Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Keterlibatan kerja (X1) 

 

 

b. Uji Realibilitas Variabel Kemampuan 

intelektual (X2) 

Dari 10 item Variabel Kemampuan  

intelektual (X2) yang valid, kemudian 

dihitung Reliabilitasnya. Maka 

dengan N subyek = 10, diperoleh 

hasil Alpha Cronbachs = 0,966 

menurut Azwar (dalam 

Priyatno,2008) bahwa reliabilitas 

diatas 0,8 adalahbaik, maka dapat di-

nyatakan bahwa skala faktor-faktor 

kemampuan intelektual adalah 

reliabel. Hasil out-put uji reliabilitas 

seluruh item adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Kemampuan intelektual 

(X2) 

 

c. Uji Realibilitas Variabel 

Profesionalisme  guru (X3) 

Dari 10 item Variabe 

lProfesionalisme  guru (X3) yang 

valid, kemudian dihitung 

Reliabilitasnya. Maka dengan N 

subyek = 10, diperoleh hasil Alpha 

Cronbachs = 0,966 Menurut Azwar 

(dalamPriyatno,2008) bahwa 

reliabilitas diatas 0,8 adalah baik, 

maka dapat dinyatakan bahwa Skala 

Faktor-faktor Profesionalisme guru 

adalah RELIABEL. 

Hasil out-put uji reliabilitas seluruh 

item adalah sebagai berikut: 

Tabel4.8 Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Profesionalisme guru (X3) 

 

 

 

 
ScaleMe
anifItem
Deleted 

ScaleVa
rianceifIt
emDelet

ed 

CorrectedIt
em-

TotalCorrel
ation 

Square
dMultipl
eCorrel
ation 

Cronba
ch'sAlp
haifIte
mDelet

ed 

Y1 
44,0370 11,282 ,829 . ,947 

Y2 
44,1481 8,959 ,969 . ,935 

Y3 
44,0000 11,925 ,723 . ,953 

Y4 
44,0370 11,319 ,803 . ,947 

Y5 
44,1481 8,959 ,969 . ,935 

Y6 
44,0370 11,282 ,829 . ,947 

Y7 
44,1296 9,587 ,779 . ,946 

Y8 
44,1296 9,096 ,944 . ,937 

Y9 
44,1481 8,959 ,969 . ,935 

Y10 
44,0185 11,452 ,879 . ,948 

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAlph
a 

Cronbach'sAlph
aBasedonStand

ardizedItems 

NofItems 

,971 ,973 10 

Reliability Statistics 

Cronbach'sAlph

a 

Cronbach'sAlph

aBasedonStand

ardizedItems 

NofItems 

966 ,972 10 

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAlph
a 

Cronbach'sAlph
aBasedonStand

ardizedItems 

NofItems 

,966 ,972 10 



d. Uji Realibilitas Variabel 

Kemampuan mengelola konflik 

kerja guru (Y) 

Dari 10 item variabel kemampuan  

mengelola  konflik  kerja  guru (Y) 

yang valid, kemudian dihitung 

Reliabilitasnya. Maka dengan N 

subyek = 10, diperoleh hasil 

AlphaCronbachs = 0,949 Menurut 

Azwar (dalamPriyatno,2008) 

bahwa reliabilitas diatas 0,8 adalah 

baik, maka dapat dinyatakan 

bahwa Skala Faktor-faktor 

Kemampuan mengelola konflik 

kerja guru adalah RELIABEL. 

Hasil  out-put uji reliabilitas 

seluruh item adalah sebagai 

berikut: 

Tabel4.9 Hasil Uji 

Realibilitas Variabel Kemampuan 

mengelola konflik kerja guru (Y) 

 

  

3. Hasil Uji Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Pada korelasi regresi antara 

variable X1 (Keterlibatankerja) 

dengan variabel Y (Kemampuan 

mengelola konflik kerja guru) 

menunjukkan bahwa nilai F = 

0,456 pada tarafsignifikan = 0,110 

& oleh karena F > 0,05 maka ada 

hubungan positif yang signifikan 

antara Variabel X dengan Variabel 

Y, jadi terdapat hubungan yang 

signifikan Keterlibatan kerja 

dengan kemampuan mengelola 

konflik kerja gurudiSD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis 

Pertama 

a.Dependent  Variable  :Abresid 

b.Predictors : 

(Constant),Variabel_X1 

 

b. Pengujian Hipotesis Kedua 

Pada korelasi regresi antara 

variabel X2 (Kemampuan 

intelektual) dengan variabel Y 

(Kemampuan mengelola konflik 

kerja guru) menunjukkan bahwa 

nilai F = 0,564 pada taraf 

signifikan = 0,456 & oleh karena F 

> 0,05 maka ada hubungan positif 

yang signifikan antaraVariabel X 

dengan Variabel Y, jadi terdapat 

hubungan yang sig-nifikan 

kemampuan intelektual dengan 

kemampuan mengelola konflik 

kerja guru di SD Gugus III  

Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban. 

Tabel4.11 Uji Hipotesis kedua 

 

 

 

ANOVA
a
 

Model SumofS
quares 

Df Mean
Squar

e 

F Sig. 

1 

3,7
45 

1 3,745 ,563 ,456
b
 ,110

b
 

34
5,7
74 

52 6,649 

   

34
9,5
19 

53 
    

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAlph
a 

Cronbach'sAlph
aBasedonStand

ardizedItems 

NofItems 

,949 ,972 10 

ANOVA
a
 

Model SumofS
quares 

Df MeanSq
uare 

F Sig. 

1 

Regressio
n 

3,745 1 3,745 ,563 ,456
b
 

Residual 345,774 52 6,649   

Total 349,519 53    

 

a. Dependent  Variable :  Abresid 

 

b. Predictors: (Constant), Variabel_X2 

 



c. Pengujian  Hipotesis Ketiga 

Pada korelasi regresi antara 

variabel X3 (Profesionalisme guru) 

dengan variabel Y (Kemampuan 

mengelola konflik kerja guru) 

menunjukkan bahwa nilai F = 

0,494 pada taraf signifikan = 0,613 

& oleh karena F > 0,05 maka ada 

hubungan positif yang signifikan 

antara Variabel X dengan Variabel 

Y, jadi terdapat hubungan yang 

signifikan profesi-onalisme guru 

dengan kemampuan mengelola 

konflik kerja guru di SD Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban. 

Tabel4.12 Hasil Uji Hipotesis 

Ketiga 

 

d. Pengujian Hipotesis Keempat 

Pada korelasi regresi secara parsial 

variabel Keterlibatan kerja, 

kemampuan intelektual, 

profesionalisme gurudan kemampuan 

menge-lola konflik kerja guru dengan 

kemampuan mengelola konflik kerja 

guru  menunjukkan bahwa tanda 

korelasi bernilai positif, untuk 

besaran korelasi secara parsial yaitu 

pada level 5%, b1 =0,560 (H1=b1≠0), 

b2=0,337 (H2=b2≠0), b3=0,016 

(H3=b3≠0), jadi terdapat hubungan 

seca ra simultan keterlibatan kerja, 

kemampuan intelektual, profesi-

onalisme guru dan kemampuan 

mengelola konflik kerja guru dengan 

kemampuan mengelola konflik kerja 

gurudi SD Gugus III Ke-camatan 

Grabagan Kabupaten Tuban. 

Sebagaimana tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis 

Keempat 
 
a.DependentVariable:Abresid 

 

 Pembahasan Hasil Penelitian 

Kepala sekolah sebagai 

pimpinan harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, 

meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi 

dua arah, dan mendelegasikan tugas. 

Wahjosumijo (2002 : 10) 

mengemukakan bahwa kepala sekolah 

sebagai leader harus memiliki karakter 

yang khusus yang mencakup 

kepribadian, keahlian dasar, 

pengalaman dan pengetahuan 

professional, serta pengetahuan 

administrasi dan pengawasan. 

Pada korelasi regresi antara 

variabelX1(Keterlibatan kerja) dengan 

variabel Y (Kemampuan mengelola 

konflik kerja guru) menunjukkan 

bahwa nilai F = 0,456 pada taraf 

signifikan = 0,110 & oleh karena F > 

0,05 maka ada hubungan positif yang 

signifikan antara Variabel X dengan 

Variabel Y, jadi Terdapat hubungan 

yang signifikan Keterlibatan kerja 

dengan kemampuan mengelola konflik 

kerja guru di SD Gugus III Kecamatan 

Grabagan Kabupaten Tuban. 

Kemampuan intelektual 

akan menjadikan individu mempuyai 

kompetensi untuk dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

tanpa keraguan lagi untuk salah 

sehingga dapat menghasilkan kinerja 

yang lebih baik. kemampuan 

Coefficients
a
 

Model Correlations CollinearityStati
stics 

Zero-
order 

Partial Part Tolera
nce 

VIF 

1 

(Constant)      

Variabel_X1 ,815 ,829 ,560 ,666 1,501 

Variabel_X2 ,664 ,666 ,337 ,504 1,983 

Variabel_X3 ,692 ,042 ,016 ,378 2,643 

ANOVA
a
 

Model SumofSquar
es 

Df Mean 
Squar

e 

F Sig. 

1 

Regre
ssion 

6,677 2 3,338 ,494 
,613

b
 

Resid
ual 

344,462 51 6,748 
  

Total 351,139 53    

 

a. Dependent  Variable :  Abresid 

b. Predictors: (Constant), Variabel_X3 



intelektual adalah kemampuan yang 

diperlukan untuk menjalankan 

kegiatan mental (Robbins, 2008 : 82), 

sedangkan hasil studi Einstein dalam 

Robbins (2008 : 56-66) menyebutnya 

bahwa kemampuan intelektual adalah 

kemampuan yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas mental-

berpikir, menalar, dan memecahkan 

masalah. Hasil studi Jackofsky and 

Peters (1983) mengatakan bahwa 

kemampuan intelektual secara tidak 

langsung memiliki multifaset dan 

pengaruhnya mengarah pada 

keinginan.Orang memiliki 

kemampuan intelektual yang tinggi 

tidak puas bekerja pada tugas-tugas 

rutin, mereka memiliki keinginan 

yang tinggi untuk berpindah ke 

pekerjaan alternatif. 

Pembelajaran organisasi 

merupakan suatu kegiatan 

berorganisasi untuk meningkatkan 

penguasaan ilmu, keterampilan, 

profesionalisme, dan bidang-bidang 

lainnya, yang sifatnya berkelanjutan 

baik melalui jalur formal maupun 

informal akan menjadikan 

peningkatan pada kinerja seseorang 

itu sendiri untuk menjalankan 

tugasnya. Pedler et al., dalam Dale 

(2003 : 62) mengatakan bahwa 

pembelajaran organisasi adalah 

merupakan sebuah organisasi yang 

memfasilitasi pembelajaran dari 

seluruh anggotanya dan secara terus 

menerus mentransformasikan diri. 

Hasil studi Khandekar and Sharma 

(2006) bertujuan menunjukkan peran 

pembelajaran organisasi yang 

semakin penting bagi kinerja 

perusahaan.Penelitian ini menemukan 

bahwa pembelajaran organisasi, 

dengan melalui aktivitas sumberdaya 

manusia, memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan.Artinya 

pembelajaran organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja kerja 

pegawai dalam meraih kesuksesan. 

Hasil studi Kogut and Zander (1992); 

Henderson and Cockburn (1994) 

mengatakan pembelajaran organisasi 

merupakan proses di mana organisasi 

menggunakan pengetahuan yang ada 

dan membangun berbagai 

pengetahuan baru untuk membentuk 

pengembangan kompetensi baru yang 

sangat penting dalam lingkungan 

yang terus berubah. Hasil studi yang 

lain oleh Wang and Lo (2003) bahwa 

pembelajaran organisasi memiliki 

pengaruh positif terhadap 

kompetensi. Kemampuan intelektual 

merupakan kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan 

berbagai aktivitas mental-berpikir, 

menalar, dan memecahkan masalah. 

Individu dalam sebagian 

besar masyarakat menempatkan 

kecerdasan, dan untuk alasan yang 

tepat, pada nilai yang tinggi. Menurut 

Goleman (2002 : 512), mengatakan 

bahwa kemampuan intelektual adalah 

kemampuan untuk mengenali 

perasaan kita sendiri dan perasaan 

orang lain, kemampuan memotivasi 

diri sendiri dan kemampuan 

mengelola emosi dengan baik pada 

diri sendiri dan dalam hubungan 

dengan orang lain, sedangkan 

Robbins (2008 : 82) menyebutkan 

kemampuan Intelektual adalah 

merupakan kapasitas yang diperlukan 

untuk melaksanakan aktivitas-

aktivitas mental. 

Pada korelasi regresi antara 

variabel X2 (Kemampuan intelektual) 

dengan variabel Y (Kemampuan 

mengelola konflik kerja guru) 

menunjukkan bahwa nilai F = 0,564 

pada taraf signifikan = 0,456 & oleh 

karena F > 0,05 maka ada hubungan 

positif yang signifikan antara Variabel 

X dengan Variabel Y, jadi Terdapat 

hubungan yang signifikan 

Kemampuan intelektual dengan 

kemampuan mengelola konflik kerja 

guru di SD Gugus III Kecamatan 

Grabagan Kabupaten Tuban. 

Setiap guru yang cerdas harus 

menguasai pengetahuan yang 

mendalam dalam spesialisasinya. 

Penguasaan pengetahuan ini 

merupakan syarat yang penting di 



samping keterampilan-keterampilan 

lainnya. Oleh sebab itu dia 

berkewajiban menyampaikan 

pengetahuan, pengertian, ketrampilan, 

dan lain-lain kepada muridnya. Selain 

dari itu guru harus menguasai tentang 

hal-hal sebagai berikut: 

1) memahami tentang bagaimana 

merumuskan tujuan mengajar 

2) memahami tentang proses-

proses belajar yang dilakukan 

oleh siswa 

3) memahami cara 

menyampaikan pelajaran 

kepada murid 

4) mampu memilih dan 

menggunakan alat-alat bantu 

pendidikan 

5) mampu memberikan pelayanan 

terhadap perbedaan-perbedaan 

individual siswa 

6) mampu memberikan 

bimbingan dalam membantu 

siswa mengatasi kesulitan dan 

masalah-masalahnya 

7) memiliki kemampuan tentang 

menyusun dan menggunakan 

alat-alat evaluasi kemampuan 

belajar-mengajar 

8) Apakah ia mampu melakukan 

kerja sama yang baik dengan 

orang tua murid 

9) selalu berusaha memperbaiki 

peranan profesinya 

10) selalu berusaha memperbaiki 

mutu profesinya, Untuk 

memperoleh kreativitas yang 

tinggi sudah tentu guru harus 

banyak bertanya, banyak 

belajar, dan berdedikasi 

tinggi.(Wijaya, 1994, 20). 

Pada korelasi regresi antara 

variabel X3 (Profesionalisme guru) 

dengan variabel Y (Kemampuan 

mengelola konflik kerja guru) 

menunjukkan bahwa nilai F = 0,494 

pada taraf signifikan = 0,613 & oleh 

karena F > 0,05 maka ada hubungan 

positif yang signifikan antara Variabel 

X dengan Variabel Y, jadi Terdapat 

hubungan yang signifikan 

Profesionalisme guru dengan 

kemampuan mengelola konflik kerja 

guru di SD Gugus III Kecamatan 

Grabagan Kabupaten Tuban. 

Dalam proses interaksi 

antara suatu subsistem dengan 

subsistem lainnya tidak ada jaminan 

akan selalu terjadi kesesuaian atau 

kecocokan antara individu 

pelaksananya. Setiap saat ketegangan 

dapat saja muncul, baik antar 

individu maupun antar kelompok 

dalam organisasi. Banyak faktor yang 

melatar - belakangi munculnya 

ketidak cocokan atau ketegangan, 

antara lain: sifat-sifat pribadi yang 

berbeda, perbedaan kepentingan, 

komunikasi yang “buruk”, perbedaan 

nilai, dan sebagainya. Perbedaan-

perbedaan inilah yang akhirnya 

membawa organisasi ke dalam 

suasana konflik. Agar organisasi 

dapat tampil efektif, maka individu 

dan kelompok yang saling tergantung 

itu harus menciptakan hubungan 

kerja yang saling mendukung satu 

sama lain, menuju pencapaian tujuan 

organisasi. 

Namun, sabagaimana 

dikatakan oleh Gibson ; selain dapat 

mencip- takan kerjasama, hubungan 

saling tergantung dapat pula 

melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika 

masing-masing komponen organisasi 

memiliki kepentingan atau tujuan 

sendiri-sendiri dan tidak saling 

bekerjasama satu sama lain. Kon- flik 

dapat menjadi masalah yang serius 

dalam setiap organisasi, tanpa peduli 

apapun bentuk dan tingkat 

kompleksitas organisasi tersebut. 

Konflik tersebut mungkin tidak 

membawa “kamatian” bagi organisasi, 

tetapi pasti dapat menu- runkan 

kinerja organisasi yang bersangkutan, 

jika konflik tersebut dibiarkan 

berlarut-larut tanpa penyelesaian. 

Karena itu keahlian untuk mengelola 

konflik sangat diperlukan bagi setiap 

pimpinan atau manajer organisasi. 

Pada korelasi regresi secara 

parsial variabel Keterlibatan kerja, 

Kemampuan intelektual, 



Profesionalisme guru dan 

Kemampuan menge-lola konflik kerja 

guru dengan Kemampuan mengelola 

konflik kerja guru menunjukkan 

bahwa tanda korelasi bernilai positif, 

Untuk besaran korela si secara parsial 

yaitu pada level5%,b1 = 0,560 (H1=b1 

≠ 0), b2 = 0,337 (H2 =b2 ≠ 0), b3 = 

0,016 (H3 =b3 ≠ 0), jadi Terdapat 

hubungan secara simul tan 

Keterlibatan kerja, Kemampuan 

intelektual, Profesionalisme guru dan 

Kemampuan mengelola konflik kerja 

guru dengan kemampuan mengelola 

konflik kerja guru di Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada korelasi regresi antara variable 

X1(Keterlibatankerja) dengan 

variabel Y (Kemampuan mengelola 

konflik kerja guru) menunjukkan 

bahwa nilai F = 0,456 pada taraf 

signifikan = 0,110& oleh karena F > 

0,05 maka ada hubungan positif 

yang signifikan antara Variabel X 

dengan Variabel Y, jadi Terdapat 

hubungan yang signifikan 

Keterlibatankerja dengan 

kemampuan mengelola konflik kerja 

guru di SD Gugus III Kecamatan 

Grabagan Kabupaten Tuban.. 

2. Pada korelasi regresi antara variabel 

X2 (Kemampuan intelektual) dengan 

variabel Y (Kemampuan mengelola 

konflik kerja guru) menunjukkan 

bahwa nilai F = 0,564 pada taraf 

signifikan = 0,456& oleh karena F > 

0,05 maka ada hubungan positif 

yang signifikan antara Variabel X 

dengan Variabel Y, jadi Terdapat 

hubungan yang signifikan 

Kemampuan intelektual dengan 

kemampuan mengelola konflik kerja 

guru di SD Gugus III Kecamatan 

Grabagan Kabupaten Tuban. 

3. Pada korelasi regresi antara variabel 

X3 (Profesionalisme guru) dengan 

variabel Y (Kemampuan mengelola 

konflik kerja guru) menunjukkan 

bahwa nilai F = 211,435 pada taraf 

signifikan = 0,000 & oleh karena F 

> 0,05 maka ada hubungan positif 

yang signifikan antara Variabel X 

dengan Variabel Y, jadi terdapat 

hubungan yang signifikan 

profesionalisme  guru dengan 

kemampuan mengelola konflik kerja 

guru pada SD Gugus III Kecamatan 

Grabagan Kabupaten Tuban. 

4. Pada korelasi regresi secara parsial 

variabel Keterlibatan  kerja, 

Kemam-puan intelektual, 

Profesionalisme guru dan 

Kemampuan mengelola konflik 

kerja guru dengan Kemampuan 

mengelola konflik kerja guru 

menunjukkan bahwa tanda 

korelasibernilai positif, Untuk 

besaran korelasi secara parsial yaitu 

pada level 5%,b1 = 0,560 (H1=b1 ≠ 

0), b2 = 0,337 (H2 =b2 ≠ 0), b3= 

0,016 (H3=b3≠ 0),jadi Terdapat 

hubungan  secara simultan 

Keterlibatan kerja, Kemampuan 

intelektual, Profesionalisme guru 

dan Kemampuan me-ngelola konflik 

kerja guru dengan kemampuan 

mengelola konflik kerja guru di SD 

Gugus III Kecamatan Grabagan 

Kabupaten Tuban. 

Rekomendasi Peneliti Selanjutnya/ 

Praktisi 

Dari hasil kesimpulan dapat 

direkomendasikan  sebagai berikut: 

1. Hendaknya Keterlibatan kerja 

semakin ditingkatkan agar Ke 

mampuan mengelola konflik 

kerja guru di Gugus III 

Kecamatan Grabagan Kabupaten 

Tuban meningkat. 

2. Hendaknya Kemampuan  intelek 

tual semakin ditingkatkan agar 

kemampuan mengelola konflik 

kerja guru di Gugus III Keca 

matan Grabagan Kabupaten Tu 

ban meningkat. 

3. Hendaknya Profesionalisme guru 

semakin ditingkatkan agar Ke 

mampuan mengelola konflik 



kerja guru SD Gugus III Keca 

matan Grabagan Kabupaten Tu-

ban meningkat. 

4. Hendaknya secara simultan antara 

Keterlibatan kerja, Kemampuan 

intelektual dan profesionalisme  

guru semakin ditingkatkan agar 

Kemampuan mengelola konflik 

kerja guru Gugus III Kecamatan 

Grabagan Kabupaten Tuban me-

ningkat. 
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