
Prosiding Seminar Nasional
Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

32

KECERDASAN EMOSIONAL DAN KEPUASAN KERJA PADA KARYAWAN

Nicholas Simarmata
Indri Oktavia Rospita

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Abstract
Every company has a variety of different purposes which are in practice

administered by employees. In the work, employees have expectations toward their
company. If the expectations are met, it will achieve job satisfaction. However, in
situations that do not work according to the employees expectations, they can use
emotional intelligence to deal with it so that employees can judge them positively, full of
potential, always feel able to cope with stress and frustration experienced (Susantiny,
2001). So, it is assumed that there is a positive relationship between emotional
intelligence and job satisfaction in employees.

This research is a quantitative correlation. The independent variable is the
emotional intelligence and the dependent variable is job satisfaction. Characteristics of
the subjects are male and female employees, and has worked for more than 1 year or
not on training. The sampling method is purposive sampling and the data collection
method is by Emotional Intelligence Scale and Job Satisfaction Scale. The validity is
face validity and logic validity. The reliability is by Internal consistency approach and use
estimation techniques Cronbach alpha reliability coefficient (α). The data analysis
method is by product moment correlation of Karl Pearson. The number of research
subjects are 75 people. Emotional intelligence scale reliability is 0.9548 and job
satisfaction scale reliability is 0.9068. Normality of emotional intelligence variable is
0.601 and normality of job satisfaction variable is 0.222. Linearity of both the two
variables is 0.000. The correlation coefficient is 0.386 and its probability is 0.000 and
determination coefficient is 0.148. The conclusion is that there is a positive relationship
between emotional intelligence and job satisfaction in employees.
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Setiap perusahaan mempunyai berbagai tujuan yang berbeda yang dalam

pelaksanaannya dikelola oleh karyawan. Oleh sebab itu karyawan merupakan faktor

utama dalam semua kegiatan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan secara

optimal. Cascio (1987) menegaskan bahwa karyawan adalah sumber daya yang sangat

penting dalam bidang industri dan organisasi, karena pengelolaan karyawan mencakup

penyediaan tenaga kerja yang bermutu, pengendalian biaya ketenagakerjaan, termasuk

di dalamnya pemberian imbalan yang adil, promosi, dan pelatihan yang bertujuan untuk

mempertahankan kualitas karyawan. Jadi pencapaian tujuan di dalam perusahaan
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mencakup keseluruhan pengoperasian perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor

karyawan. Maka karyawan dipandang sebagai aset perusahaan yang vital karena selalu

dibutuhkan dalam tiap proses produksi barang maupun jasa. Akan tetapi karyawan juga

mempunyai harapan terhadap perusahaan dimana karyawan bekerja.

Harapan tersebut adalah terpenuhinya faktor-faktor yang menentukan kepuasan

kerja (Lianda, 2003) yaitu (a) pekerjaan; karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan

yang memberi kesempatan untuk menggunakan ketrampilan dan kemampuan yang

mereka miliki, adanya kesempatan untuk berhasil dan belajar, kebebasan dan

menawarkan beragam tugas serta tingkat kesulitan (Locke dalam McCormick and Ilgen,

1980). Karakteristik ini membuat kerja secara mental menantang. Pekerjaan yang

kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi jika terlalu menantang dapat

mengakibatkan frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang,

kebanyakan karyawan akan mengalami  kepuasan (Robbins, 1998). Pekerjaan yang

memiliki beragam aktivitas membuat pekerjaan tidak membosankan. Apalagi jika

pekerjaan itu sesuai dengan minat karyawan sehingga dapat memberikan kepuasan

tersendiri. Selain itu, semakin menarik tugas-tugas yang ada dalam suatu pekerjaan,

maka semakin besar rasa puas yang diperoleh karyawan (Hardjana, 2002). Wright

(dalam Baron, 1995) mengatakan bahwa pekerjaan yang memiliki beban kerja dan

tingkat yang beragam dapat memberikan kepuasan kerja yang tinggi. Pekerjaan yang

menggunakan banyak ketrampilan dan bakat yang dimiliki karyawan akan membuat

karyawan merasa bahwa ia melakukan pekerjaan yang berarti. Selain itu, pekerjaan

yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengerjakan pekerjaan menurut

cara yang sesuai dengan cara berpikirnya dalam batas-batas yang diperbolehkan dapat

memberikan kepuasan (Wexley dan Yukl, 1988), (b) gaji; beberapa studi menemukan

bahwa gaji merupakan penyebab paling mungkin terhadap ketidakpuasan kerja (Porter

dan Lawler dalam Wexley dan Yukl, 1988). Yang menjadi penyebab utama

ketidakpuasan adalah ketidakadilan. Jika gaji yang diberikan oleh perusahaan lebih

rendah dari upah yang berlaku dalam masyarakat untuk suatu pekerjaan, para karyawan

sangat mungkin tidak akan puas dengan gajinya. Gaji juga dilihat adil apabila sesuai

dengan tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan dan standar perusahaan (Robbins,

1998). Sistem pembayaran juga bisa menjadi sumber kepuasan atau ketidakpuasan.

Para karyawan menginginkan sistem pembayaran yang adil, jelas dan sesuai dengan

harapan mereka. Kepuasan kerja cenderung tinggi ketika karyawan percaya bahwa

sistem tersebut adil dan dijalankan oleh pihak perusahaan dan manajemen secara adil
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dan tidak memihak dibandingkan apabila sistem pembayaran tidak dilaksanakan dengan

adil dan menunjukkan adanya perbedaan atau pilih kasih (Miceli dan Lane dalam Baron,

1995). Di samping pertimbangan keadilan, kepuasan terhadap gaji dipengaruhi oleh

kebutuhan dan nilai-nilai karyawan. Jika upah karyawan cukup untuk memenuhi

kebutuhan keluarga dan dirinya, ia akan lebih puas dibanding jika ia menerima upah

lebih rendah dari yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup yang memadai

(Goodman dalam Wexley dan Yukl, 1988), (c) promosi; promosi memberikan

kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan meningkatkan status sosial (Robbins,

1998). Gilmer (1971) mengemukakan bahwa promosi juga merupakan kesempatan

untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja. Karyawan

yang melihat kemungkinan akan dipromosikan, merasa jauh lebih puas dengan

pekerjaannya dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki kesempatan tersebut

(Ghiselli dan Brown, 1955). Karyawan yang merasa bahwa keputusan promosi dibuat

dengan adil, kemungkinan mengalami kepuasan kerja melalui pekerjaan mereka

(Robbins, 1998). Jika karyawan merasa bahwa promosi dalam perusahan tidak

didasarkan pada kriteria yang obyektif, melainkan berdasarkan berbagai pertimbangan

yang subyektif, seperti nepotisme, kesukuan, asal daerah dan lain sebagainya, akan

timbul perasaan diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat berakibat pada tingkat kepuasan

yang rendah dan tidak menutup kemungkinan dapat berdampak terhadap prilaku

karyawan yang negatif (Siagian, 1989), (d) fasilitas yang disediakan; perusahaan yang

memberikan fasilitas seperti dana pensiun, jaminan asuransi kesehatan dan jiwa,

pengobatan rumah sakit, cuti tahunan, liburan atau perumahan, apabila dapat dipenuhi

akan menimbulkan rasa puas terhadap kerja (Gilmer, 1971). Dengan adanya tunjangan

hidup yang lebih baik maka dapat menambah tingkat kepuasan kerja. Karyawan yang

diberi kebebasan oleh perusahaan untuk memilih fasilitas yang disediakan sesuai

dengan kebutuhannya tampaknya lebih puas, (e) kondisi kerja; kondisi kerja tidak hanya

terbatas pada ventilasi yang cukup, penerangan yang memadai, suhu ruangan, tata

ruang dan kebersihan tempat kerja, tetapi juga meliputi lokasi tempat kerja yang dekat

dengan rumah, peralatan dan perlengkapan kerja, jam kerja maupun waktu istirahat

(Siagian, 1989). Karyawan memperhatikan lingkungan tempat kerjanya karena

lingkungan kerja yang baik dan mendukung dapat membuat mereka merasa nyaman

dan memudahkan mengerjakan pekerjaan dengan baik. Membicarakan kepuasan kerja

juga tidak lepas dari masalah keamanan kerja. Tingkat keamanan kerja sangat

mempengaruhi kepuasan kerja. Beberapa studi menemukan bahwa karyawan lebih
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menyukai keadaan yang aman dan nyaman, karena keadaan yang aman sangat

mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja (Gilmer, 1971), (f) supervisor; prilaku

supervisor juga merupakan hal yang menentukan dari kepuasan kerja. Umumnya studi

menemukan bahwa karyawan merasa puas bila supervisor bersifat ramah dan dapat

memahami, memberikan pujian atas kinerja yang baik, mendengarkan pendapat

karyawan dan menunjukkan suatu perhatian pada karyawan (Robbins, 1998). Selain itu,

karyawan merasa puas dengan supervisor mereka jika mereka memberi kesempatan

untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mereka

(Locke dan Schweiger dalam Baron, 1995). Hal ini dapat berdampak positif terhadap

karyawan karena mereka akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting

dari perusahaan (Ghiselli dan Brown, 1955). Menurut Callan (dalam Baron, 1995),

karyawan cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi jika mereka percaya

bahwa supervisor mereka memiliki kompetensi, memperhatikan kepentingan karyawan,

memperlakukan mereka dengan baik dan memiliki banyak kesempatan berhubungan

dengan supervisor. Dalam situasi pekerjaan dimana karyawan melakukan peran yang

membingungkan, mereka cenderung lebih menyukai seorang supervisor yang

memberikan petunjuk dan ketentuan yang diperlukan (Siagian, 1989). Gilmer (1971)

mengemukakan bahwa komunikasi yang lancar dengan pihak manajemen dan

kesediaan pihak supervisor untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat

atau prestasi karyawannya sangat berperan dalam menciptakan rasa puas. Karyawan

umumnya menunjukkan kepuasan dalam bekerja karena pekerjaan mereka

diperhatikan, prestasi dan cara kerja mereka dihargai oleh supervisor (Vamplew dalam

Fraser, 1992). Sebaliknya, karyawan merasa tidak dianggap dan tidak berarti jika

supervisor tidak memberikan penghargaan atas prestasi yang telah mereka

sumbangkan kepada perusahaan (Hardjana, 2002). Pemberian penghargaan atas

prestasi yang telah dicapai karyawan, adanya pujian atas pekerjaan yang dikerjakan

dengan baik dan juga memberikan kritik atau masukan kepada karyawan, setidaknya

dapat membantu karyawan untuk mengetahui apakah prestasi kerjanya sudah sesuai

dengan harapan dan tuntutan perusahaan (Siagian, 1989) dan (g) rekan kerja; bagi

kebanyakan karyawan, bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan akan interaksi sosial.

Lloyd-Davis (dalam Fraser, 1992) dalam penelitiannya menemukan bahwa alasan

utama karyawan memilih perusahaan sebagai tempat mereka bekerja adalah karena

adanya relasi yang  baik dengan rekan kerjanya. Karyawan yang bekerja di dalam

kelompok yang menerima dirinya dapat membuat ia merasa menjadi bagian dari
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kelompok tersebut (Tiffin dan McCormick, 1961). Motiwidlo (dalam Smither, 1994)

mengatakan bahwa karyawan yang puas dengan pekerjaannya tampaknya lebih peka

dan perhatian terhadap rekan kerjanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa

kehadiran rekan kerja yang bersahabat, suka menolong, kompeten dan mendukung

dapat membawa kepada kepuasan kerja (Smith, Kendall dan Hullin dalam Gibson dkk,

1996).

Jika ada kesesuaian antara harapan karyawan dan kenyataan di tempat kerjanya

maka akan tercapai kepuasan kerja. Tercapainya kepuasan kerja merupakan kebutuhan

setiap karyawan yang bekerja, bukan saja yang bersifat fisik namun juga lebih bersifat

psikis (Widyastanti, 1998). Artinya kepuasan kerja itu lebih mengarah kepada perasaan

karyawan terhadap pekerjaannya. Maka arti dari kepuasan kerja adalah suatu respon

emosional saat seorang karyawan mendapatkan kesenangan dari suatu pekerjaan

(Muchinsky, 1987). Hoppeck (dalam As’ad, 1978) menegaskan bahwa kepuasan kerja

merupakan penilaian dari pekerja bahwa seberapa jauh pekerjaannya secara

keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Wexley dan Yukl (1977) menyatakan bahwa

kepuasan kerja adalah cara seorang pekerja merasakan pekerjaannya. Feldman dan

Arnold (1983) juga mengungkapkan bahwa kepuasan kerja adalah banyaknya pengaruh

atau perasaan positif yang dimiliki individu terhadap pekerjaan mereka. Kemudian

dikatakan pula bahwa individu yang mempunyai kepuasan kerja adalah individu yang

pada umumnya menyukai dan menilai pekerjaan secara baik serta mempunyai

perasaan positif terhadap pekerjaan tersebut. Landy (1989) mengatakan bahwa

kepuasan kerja merupakan perasaan yang dimiliki individu terhadap pekerjaan mereka.

Locke (dalam Statt, 1994) berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah pernyataan emosi

positif yang menyenangkan sebagai hasil dari penilaian seseorang terhadap

pekerjaannya atau pengalamannya dalam bekerja. Jadi arti dari kepuasan kerja adalah

perasaan positif pada seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Johan (2002)

menambahkan bahwa kepuasan kerja pada dasarnya merujuk pada seberapa besar

seorang karyawan menyukai pekerjaannya. Pada kenyataannya, harapan karyawan

tidak sepenuhnya terpenuhi di tempat kerjanya. Hal ini mengakibatkan karyawan

mengalami pergolakan emosi sehingga karyawan melakukan aksi dalam rangka

menuntut hak-haknya di dalam bekerja. Karyawan tidak hanya menuntut hal yang

mendasar yaitu gaji, namun juga hal lainnya seperti penurunan beban kerja, bonus bagi

karyawan yang berprestasi, tersedianya fasilitas yang memadai, diperhatikannya
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kesejahteraan karyawan, terpenuhinya tunjangan, dan masih banyak lagi seperti cuti

hamil, klinik pengobatan dan keselamatan kerja.

Dalam situasi kerja yang tidak sesuai dengan harapan karyawan, karyawan

dapat menggunakan kecerdasan emosional untuk menghadapinya. Sebab dengan

menggunakan kecerdasan emosional maka karyawan akan cenderung menilai dirinya

positif, penuh potensi, selalu merasa mampu mengatasi stres dan frustasi yang dialami

(Susantiny, 2001), sehingga pada akhirnya mereka akan menang karena keefektifan

mereka dalam berhadapan dengan ketidakpastian dan mampu mempertahankan

motivasi. Hal ini akan menentukan keberhasilan mereka dan akhirnya juga keselamatan

organisasi (Patton, 1998). Kecerdasan emosional berarti kemampuan untuk memotivasi

diri sendiri dalam menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati, tidak melebih-

lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak

melumpuhkan kemampuan berpikir dan berempati (Goleman, 1997). Goleman (2001)

menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali emosi

diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan

membina hubungan dengan orang lain, sedangkan Patton (1998) menyatakan bahwa

kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menggunakan emosi secara efektif

untuk mencapai tujuan, membangun hubungan produktif dan meraih keberhasilan.

Menurut Salovey dan Sluyter (1997) kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk

mengenali emosi, menilai dan menghasilkan emosi yang dapat membantu pikiran,

memahami emosi dan arti emosional serta untuk mengatur emosi secara efektif

sehingga dapat meningkatkan kemampuan emosi dan pikiran. Salovey dan Mayer

(dalam Goleman, 2001) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan

memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan

perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. Jadi pengertian kecerdasan

emosional yaitu kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi,

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan dengan

orang lain yang berguna untuk mencapai tujuan, membangun hubungan produktif dan

meraih keberhasilan. Aspek-aspek kecerdasan emosional itu adalah (Goleman, 1997):

(a) mengenali emosi diri; mengenali emosi diri merupakan dasar dari kecerdasan

emosional. Kemampuan mengenali emosi dibimbing oleh dua kemampuan, yaitu

kemampuan menyadari apa yang dipikirkan dan mengenali apa yang dirasakan. Inti dari

mengenali emosi diri adalah mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi atau

timbul. Mengenali emosi diri sama dengan kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang
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kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan

keputusan diri sendiri, memiliki acuan yang realistis atas kemampuan diri dan memiliki

kepercayaan diri yang kuat. Penggunaan istilah kesadaran diri mengacu pada perhatian

seseorang yang introspektif dan bercermin pada diri akan pengalamannya, (b)

mengelola emosi; mengelola emosi berarti menangani perasaan agar dapat terungkap

dengan tepat. Kecakapan mengelola emosi ini merupakan kecakapan yang bergantung

pada kesadaran diri, yang meliputi kemampuan menghibur diri sendiri, melepaskan

kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan. Orang yang memiliki kecakapan ini

mampu bangkit kembali, sedangkan orang yang kemampuannya di bidang ini buruk

maka akan terus bertarung melawan perasaannya, (c) memotivasi diri sendiri;

memotivasi diri merupakan kemampuan untuk menata emosi. Menata emosi sebagai

alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya untuk memberi perhatian, memotivasi diri

sendiri, menguasai diri sendiri dan berkreasi. Memotivasi diri juga bisa diartikan

menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun menuju

sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif, serta bertahan

untuk menghadapi kegagalan dan frustasi. Memotivasi diri sendiri dapat diartikan bahwa

orang mampu bangkit dan terdorong untuk berubah. Orang yang memiliki kecakapan ini

tidak tercampak dalam suatu kegagalan dan mudah puas dengan pekerjaannya,

melainkan terus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kendali diri atau menahan diri

terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati menjadi landasan keberhasilan

dalam berbagai bidang. Patton (1998) mengatakan bahwa sumber dasar dari motivasi

berasal dari dalam diri. Motivasi diri adalah dorongan dalam diri dan kemauan

mengatasi rintangan serta terus maju saat kekecewaan dan rasa putus asa timbul. Hal

ini memungkinkan untuk bersikap proaktif dalam mengendalikan perasaan dan tindakan.

Selain itu memotivasi diri adalah kunci keberhasilan dan merupakan alat yang penting

saat mencoba mengatasi berbagai halangan, (d) mengenali emosi orang lain; mengenali

emosi orang lain disebut juga empati. Orang yang empatik lebih mampu menangkap

sinyal-sinyal sosial tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan atau

dikehendaki orang lain. Empati juga mencakup kemampuan merasakan apa yang

dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan

saling percaya dan menyelaraskan diri dengan berbagai watak orang dan (e) membina

hubungan; seni membina hubungan berarti kecakapan untuk berinteraksi dengan orang

lain, kemampuan untuk menjalin hubungan dan bagaimana seseorang menempatkan
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dirinya dalam suatu kelompok. Kemampuan untuk mengungkapkan diri dan perasaan

merupakan dasar dalam kemampuan membina hubungan dengan orang lain.

Jadi kecerdasan emosional berperan sebagai modal yang utama dalam

pengendalian diri sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik (Patton, 1998). Porter

dan Lawler (dalam Riggio, 1985) berpendapat bahwa kinerja yang baik akan

memunculkan kepuasan kerja. Maka ketika kebutuhan ekonomi dan kenyataan, praktis

memaksa karyawan ke dalam suatu situasi kerja yang tidak sesuai dengan harapan

karyawan, maka karyawan dapat menggunakan kecerdasan emosional untuk tetap

terkendali dan menjaga kepuasan kerja di tempat kerja (Segal, 1999). Hal ini berarti

kecerdasan emosional dapat membantu terwujudnya kepuasan kerja bagi karyawan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan

emosional dan kepuasan kerja pada karyawan. Maka hipotesis penelitiannya adalah ada

hubungan positif antara kecerdasan emosional dan kepuasan kerja pada karyawan.

Metode Penelitian
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional dan variabel

tergantugnya adalah kepuasan kerja. Karakteristik subjek penelitian ini adalah (a)

karyawan pria dan wanita; kecerdasan emosional tidak terkait dengan faktor gender

sehingga secara umum tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin Goleman

(2001). Wicaksono (dalam As’ad, 2003) juga menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan

berdasarkan jenis kelamin pada kepuasan kerja, (b) karyawan yang bekerja lebih dari 1

tahun atau bukan dalam masa training; karyawan baru bisa merasakan puas atau tidak

terhadap pekerjaannya setelah bekerja minimal satu tahun. Metode pengambilan

sampel penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling, yaitu memilih

sekelompok subjek berdasarkan atas ciri atau sifat yang dipandang mempunyai sangkut

paut yang erat dengan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi,

2000). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala

Pengukuran Kecerdasan Emosional dan Skala Pengukuran Kepuasan Kerja dengan tipe

skala Likert. Validitas pada penelitian ini menggunakan validitas tampang, yaitu melihat

segi penampilan skala itu sendiri sehingga mampu menimbulkan respek dari responden

atau subjeknya (Azwar, 1997) dan validitas logis, yaitu blue print (kisi-kisi atau tabel

spesifikasi) yang menjadi acuan dalam membuat pernyataan-pernyataan untuk dijadikan

item pada alat ukur. Reliabilitas penelitian ini menggunakan pendekatan konsistensi

internal, yaitu dengan melakukan satu kali pengujian alat ukur pada sejumlah subyek
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(single-trial administration) dan tehnik estimasi yang digunakan adalah koefisien

reliabilitas Alpha Cronbach (α), hal ini karena formula koefisien alpha mampu

menghindari masalah-masalah yang biasanya ditimbulkan oleh pendekatan tes ulang

maupun paralel. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam

penelitian ini adalah analisis korelasi product moment dari Karl Pearson. Analisis ini

digunakan karena merupakan analisis korelasional yang dapat dipakai untuk menguji

hubungan antara dua variabel, yaitu kecerdasan emosional dan kepuasan kerja.

Hasil Penelitian
Peneliti menyebar 50 skala uji coba yang dibagikan kepada 50 subjek, namun

jumlah skala yang kembali sebanyak 37 skala. Uji coba dilaksanakan pada bulan

Oktober 2004. Melalui uji kesahihan item pada skala kecerdasan emosional, diperoleh

koefisien korelasi yang bergerak dari –0,1386 hingga 0,7307. Terdapat 21 item yang

gugur dari 100 item yang diuji , sehingga item yang sahih ada 79 item. Reliabilitas skala

kecerdasan emosional adalah 0,9548. Melalui uji kesahihan item pada skala kepuasan

kerja, diperoleh koefisien korelasi yang bergerak dari -0,3533 hingga 0,6321. Terdapat

45 item yang gugur dari 100 item yang diuji sehingga item yang sahih ada 55 item.

Reliabilitas skala kepuasan kerja adalah 0,9068. Penelitian dilaksanakan pada bulan

Januari 2005. Peneliti menyebar 100 skala yang dibagikan kepada 100 subjek, namun

jumlah skala yang kembali sebanyak 75 skala. Uji normalitas pada penelitian ini

menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov Test yang secara komputasi diolah melalui

fasilitas yang ada pada program SPSS versi 10. Sebaran data pada variabel kecerdasan

emosional memiliki nilai signifikansi dengan probabilitas (p) 0,601 atau mempunyai

probalilitas di atas 0,05 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada

variabel kecerdasan emosional bersifat normal. Sebaran data pada variabel kepuasan

kerja memiliki nilai signifikansi dengan probabilitas (p) 0,222 atau mempunyai

probalilitas di atas 0,05 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada

variabel kepuasan kerja bersifat normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan

kedua variabel adalah linear karena memiliki probabilitas (p) sebesar 0,000 atau

memiliki taraf signifikansi untuk linearitas lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05). Melalui hasil

pengolahan secara komputasi tersebut diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar

0,386. Angka korelasi yang diperoleh sebesar (+) 0,386 menunjukkan adanya hubungan

antara variabel kecerdasan emosional dan variabel kepuasan kerja. Sedangkan tanda

positif (+) menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional maka akan
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mengakibatkan semakin tinggi pula kepuasan kerja. Koefisien determinasi (r2) diperoleh

dengan mengkuadratkan nilai r (0,386) sehingga didapatkan hasil r2 sebesar 0,148,

artinya sumbangan variabel kecerdasan emosional terhadap variabel kepuasan kerja

sebesar 14,8%, sedangkan 85,2% diperoleh dari faktor-faktor lainnya.

Skala kecerdasan emosional dan skala kepuasan kerja dalam penelitian ini

dikategorisasikan ke dalam 5 golongan. Tujuan dari penggolongan ini adalah untuk

menempatkan subjek ke dalam kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut

kontinum berdasarkan atribut yang diukur (Azwar, 2000). Analisis kategorisasi pada

skala kecerdasan emosional menunjukkan bahwa subjek yang termasuk dalam kategori

sangat tinggi ada 4 %, kategori tinggi ada 60 % dan kategori sedang ada 36 %. Berarti 3

orang masuk dalam kategori sangat tinggi, 45 orang masuk dalam kategori tinggi dan 27

orang masuk dalam ketegori sedang. Analisis kategorisasi pada skala kepuasan kerja

menunjukkan bahwa subjek yang termasuk dalam kategori sangat tinggi ada 30 %,

kategori tinggi ada 66 % dan kategori sedang ada 4 %. Berarti 22 orang masuk dalam

kategori sangat tinggi, 50 orang masuk dalam kategori tinggi dan 3 orang masuk dalam

kategori sedang.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Hipotesis penelitian ini yang berbunyi ada hubungan positif antara kecerdasan

emosional dan kepuasan kerja pada karyawan dapat diterima. Dapat diterimanya

hipotesis tersebut dilihat dari hasil analisis statistik yang menggunakan tehnik korelasi

product moment dari Karl Pearson yaitu koefisien korelasi (r) antara variabel kecerdasan

emosional dan variabel kepuasan kerja adalah 0,386 dan angka probabilitas yang

didapat sebesar 0,000 (p < 0,05) yang berarti bahwa kedua variabel tersebut saling

berkorelasi positif secara signifikan.

Karyawan yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi adalah karyawan

yang mempunyai pengendalian diri sehingga mampu merespon situasi secara optimis

dan mampu untuk menetapkan alternatif perilaku yang dibutuhkan jika mereka

mengalami hambatan dalam mengatasi suatu persoalan di tempat kerja. Maka dengan

mempunyai pengendalian diri, karyawan akan mampu memandang pekerjaan sebagai

sebuah tantangan yang harus dihadapi untuk dijadikan sebuah peluang menuju

keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan mempunyai perasaan positif

terhadap pekerjaannya yang mendukung terwujudnya kepuasan kerja yang tinggi pula

pada diri karyawan tersebut. Sebaliknya, karyawan yang kecerdasan emosionalnya
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rendah cenderung untuk mengalami ketegangan emosi dan menghindari situasi

bermasalah yang menimbulkan tekanan pada dirinya yang mengakibatkan tidak

teratasinya persoalan sehingga mengganggu kinerja karyawan sendiri. Akibatnya

karyawan tidak mempunyai pengendalian diri sehingga karyawan memandang

pekerjaan sebagai beban. Hal ini tentu saja membuat karyawan mempunyai perasaan

negatif terhadap pekerjaannya dan berakibat kepuasan kerja pada diri karyawan

tersebut juga rendah.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai koefisien determinasinya (r2) adalah

0,148. Nilai ini memiliki arti bahwa sumbangan variabel kecerdasan emosional terhadap

variabel kepuasan kerja yaitu sebesar 14,8 %. Sedangkan 85,2 % dipengaruhi oleh

faktor lain di luar variabel kecerdasan emosional. Menurut asumsi peneliti, variabel lain

tersebut adalah pendidikan dan ketrampilan serta gaji. Karyawan dengan kapasitas

tingkat pendidikan dan ketrampilan yang tinggi akan merasa tidak puas jika diberi

pekerjaan dibawah kemampuannya (Porter dalam Wexley dan Yukl, 1977). Karyawan

dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah untuk melakukan perbandingan

sosial dengan perusahaan lain seprofesi sebagai salah satu tolok ukur untuk penilaian

kepuasan kerja (Wexley dan Yukl, 1977). Gaji juga dilihat adil apabila sesuai dengan

tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan dan standar perusahaan (Robbins, 1998).

Dari hasil kategorisasi skor yang diperoleh subjek pada skala kecerdasan

emosional diketahui ada 27 orang (36 %) yang masuk dalam kategori sedang, 45 orang

(60 %) yang masuk dalam kategori tinggi dan 3 orang (4 %) yang masuk dalam kategori

sangat tinggi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di

perusahaan itu mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi. Untuk kategorisasi skor

subjek pada skala kepuasan kerja diketahui ada 3 orang (4 %) yang masuk dalam

kategori sedang, 50 orang (66 %) yang masuk dalam kategori tinggi dan 22 orang (30

%) yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan

yang bekerja di perusahaan tersebut mempunyai kepuasan kerja yang tinggi.  Sebagai

tambahan, pada deskripsi data penelitian, ditemukan bahwa karyawan yang mempunyai

kecerdasan emosional kategori sedang (28 orang), terbagi menjadi 3 kategori kepuasan

kerja, yaitu pada kategori sedang ada 2 orang (7%), kategori tinggi ada 23 orang (82%)

dan kategori  sangat tinggi ada 3 orang (11%), sedangkan karyawan yang mempunyai

kecerdasan emosional kategori tinggi (44 orang), terbagi menjadi 3 kategori kepuasan

kerja, yaitu pada kategori sedang ada 1 orang (2%), kategori tinggi ada 26 orang (59%)

dan kategori sangat tinggi ada 17 orang (39%). Karyawan yang mempunyai kecerdasan
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emosional kategori sangat tinggi (3 orang), terbagi menjadi 2 kategori kepuasan kerja,

yaitu pada kategori tinggi ada 1 orang (33%) dan kategori  sangat tinggi ada 2 orang

(67%). Hal ini mendukung hasil dari uji hipotesis penelitian ini yang mengatakan bahwa

bila terjadi peningkatan pada variabel kecerdasan emosional maka akan terjadi

peningkatan juga pada variabel kepuasan kerja. Namun ada pengecualian yaitu pada

kasus 1 orang yang mempunyai kecerdasan emosional kategori tinggi tetapi kepuasan

kerjanya kategori sedang dan 1 orang yang kecerdasan emosionalnya masuk kategori

sangat tinggi tetapi kepuasan kerjanya masuk kategori tinggi.

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasar hasil penelitian ini adalah: (a) bagi

karyawan; mengingat pentingnya peran kecerdasan emosional, untuk itu diharapkan

adanya kesediaan masing-masing karyawan mampu untuk memahami diri sendiri dan

orang lain sehingga dapat mengendalikan diri dengan baik untuk membantu

terwujudnya kepuasan kerja pada diri karyawan, (b) bagi perusahaan; bagi pihak

perusahaan disarankan untuk mengadakan pelatihan yang dapat mempertinggi

kecerdasan emosional karyawannya agar dapat mempertinggi kepuasan kerjanya pula

sehingga dengan kepuasan kerja karyawan yang tinggi maka menunjang terbentuknya

semangat kerja karyawan dan membawa dampak pada prestasi dan produktivitas

perusahaan dan (c) bagi peneliti selanjutnya; melihat sumbangan variabel kecerdasan

emosional terhadap variabel kepuasan kerja dari hasil penelitian ini, maka peneliti lain

yang akan melakukan penelitian serupa diharapkan untuk memperhatikan faktor-faktor

lain yang dapat mempengaruhi variabel kepuasan kerja. Hal ini dimaksudkan agar topik

yang sama dapat dikembangkan atau diperdalam lagi.
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