
LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah

Jumlah Penulis
Status Pengusul
Identitas Jurnal

Hasil Penilaian Peer Review

Pengaruh Kecerdasan Kineda" Emosional dan spiritual Terhadap
Kinerja Guru SMPNegeri di Surabaya
Mahmudah Enny Widyaningrum.
Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Surabaya
a. Nama Jurnal : Jurnal Akuntansi & Manajemen
b. ISSN :0853-1259
c. Vol. No. Bulan, Tfm. : Vol .2, No.2. April2013
d. Halaman/Penerbit : 13-22 haV Jurnal Akutansi & Manajemen
e. DOI Artikel (Jika Ada): -
f. RepositoryAVeb :

https://www. stievkon.ac.id/journal/index.phpdanr/issue/vied98
g. T€rir&di : Creogh Scffi, DOA.J, SINTA 2

Komponen
Yang Dinilai

Nilai Mahsimal Jurnal Ilmiah
Nilei
Akhir
Yang

Dipcroleh

Internasional
Berepuhsi

I Internasiond

Nasional
Terakreditasi

fI
Nasional
Tidak

Teralreditasi

Nasional
Terindelis
DOAJdTItl

a) Kelengkapan
dan
kesesuaim
unsur isi
jurnat (10%)

2.s 1.s0

b) Ruang lingkup
dan kedalaman
pembahasan
(30o/ol

7.5 4.50

s) Ifeodoqp*
dan
kernutatriran
datalinfomrasi
dan
metodologi
[5r/o)

7.5

d) Kelengkapan
unsur dan
kualitas
penerbit (30o/o\

7.5 5.00

Teld =
tl00%)

E lSgt

Kontribusi pengusul (penulis pertama/anggota utama)

Komerhr
PeerReview

L Tentang Kelangkapan dan kesesuaian. Sudah sesuai dan web jurnal mudah diakses, namun
tidak ditemukm template jurnal, sehingga sulit untuk menentukan apakah sudah sesuai atau
beftmr.

2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pernbahasan: Ruang lingkup untuk penelitian
termasuk MSDM, dalam metodologi tidak ditemukan alasan kenapa menggunakan metode
s€nsus dan pernbahasan masih laqrang mendalam

tr

4.50

JV
Typewritten text
---------------------



3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: referensi cukup memadai, namun
masih ditemukan referensi dmi skripsi.

4. Kelengkrym unsur kualitas penerbit dapat ditelusuri nanun terakhor terbit Desemb€r
St8, sefuinEEa dipertaml'aikat kmtiry-uia Jurnat ini.

5. Indikasi plagiasi: Indikasi plagiarisan terdeteksi dengan turnitin sebesar . .. . .. .?????

Surabay4 25 Jtlrlri2A20
Reviewer I

Prot. Dr. Budiyanto, MS
NIP. :19570702198303 I 002
Jabatan : Guru Besar
Unit Ke{a: Prodi Manajemen STIESIA Surabaya



r
LEMBAR

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Karya llmiah

Jumlah Penulis
Status Pengusul
ldentitas Jurnal

Hasil Penilaian Peer Review

Pengaruh Kecerdasan Kinerja, Emosional dan spiritual
Terhadap Kinerja Guru SMP Negeridi Surabaya
Mahmudah Enny Widyaningrum.
Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Surabaya
a. NamaJurnal : Jurnal Akuntansi & Manajemen
b. ISSN : 0853-1259
c. Vol. No. Bulan, Thn. :Vol .2, No.2. April2013
d. Halaman/Penerbit: 13-22 hall Jurnal Akutansi& Manajemen
e. DOI Artikel (Jika Ada):-
f. RepositoryMeb :

g. Terindeks di : Google Scholar

Komponen Yang
dinilai

Nilai Maksimal Jurnal

Nilai
Akhir
Yang

Diperoleh

lnternasional
Bereputasi lnternasional

Nasional
Terakreditasi

Nasional Tidak
Terakreditasi

Nasional
Terindeks
DOAJ, dil

a. Kelengkapan
unsur isi jurnal
(10o/o)

2,5 1.25

b. Ruang lingkup
dan kedalaman
pembahasan
(30%)

7,5 6.00

c. Kecukupan dan
kemutakhiran
data/informasi
dan metodologi
(30%)

7,5 5.00

d. Kelengkapan
unsur dan
kualitas
penerbit (30%)

7,5 5.50

Total = 100 % 25 17.25

Kontribusi pengusul (penulis pertama/anggota utama)

Komentar
Peer Review

1. Kelengkapan unsur isi artikeltelah ditunjukkan dengan kelengkapan artikel yang terdiri dari
judul, abstract, pendahuluan, tinjauan pustaka, metde riset analisis dan hasil dan keimpulan
dan saran

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
a. Pada abstract telah ditunjukkan pentingnya studi ini dilakukan dan tujuan yang ingin

dicapai, dan key findings terkaitperformance intelligence, emotional, dan performance
b. Pada pedahuluan, telah dideskripsikan mengapa studi ini perlu dilakukan, deskripsi

setting penelitian, dan tujuan..
c. Literature reviews tidakeksplistdisjelaskan dalam sub bab, namun kerangka model

penlitian dan hipotesis telah disampaika berdasar literatur.

JV
Typewritten text
-------------------



d. Pada metodologi, telah diuraikan sampel, teknik samplingnya, dan analisis yang

digunakan. Terkait pengukuran variabel, artikel ini telah menyampaikan skala
pengukuran. Sekalipun instrumen atau item pernyataan pengukur variabel tidak
disertakan dalam penulisan bagian metodologi, namun indikator pengukuran
disampaikan.

e. Pada sesi diskusi temuan telah di elaborasi dan didiskusikan masing-masing hipotesis
dengan lebih menonjolkan perspektif pembahasan statistiknya.

f. Pada bagian akhir yaitu kesimpulan telah disampaikan kesimpulan utama studi inl, dan
rekomendasi, sekalipuan implikasi bagi penelitian selanjutnya dan limitasi
penelitiantidkadismapaikan secara eksplisit.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasidan metodologi
a. Kecukupan data dan informasi dalam studi sebagai basis temuan ditunjukan dengan

kelangkapan dimensi pengukuran, telah mencantumkan uji validitas dan reliabilitas
sebagai basis bagi argumentasi penggunaan data dalam analisis.

b. Kemutakhiran data dan informasi dapat dicermati dari sumber referensi yang dalam
studi ini paling akhir adalah referensijurnal tahun 2012 dan sebagian besar telah
berasal sumber jurnal.

c. Methodologi khususnya pengukuran telah menggunakan pendekatan multi dimensi,
sekalipun bulum secara eksplisit disampaikan apakah measurementnya
dikembangkan dengan adopsi dari studi sebelumnya. Analisis menggunakan regresi
linrer berganda..

4. Kelengkapan unsur dan kualitas Jurnal, ditunjukkan dengan Jurnal telah ber ISSN, terbit
secara online, untuk mengakses tidak berbayar, mudah dicarijurnal dan paper ini melalui
google scholar. Dalam website jurnal telah tercantum lembaga pengindeks (DOAJ),

sekalipun tingkat citasidan impact factor jurnal belum bisa diketahui besarannya. Sesuai
google scholar paper ini telah dicitasi oleh 3 artikel dari dalam negeri. Similirity index
dengan turnitrin paper ini adalah 19 persen.

,25 Juni2020

P lr., M.S
NtP. 1951 81985031001
Jabatan uru Besar
Unit Kerja: Prodi SDM UBHARA Surabaya


