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ABSTRACT 
  

The attention to a book of Daniel Goleman about emotional intelligence, as expected, 
also generated criticism. This was so because emotional intelligence framework issued 
by him was not accompanied by results of empirical test. Target of this research were 
to test emotional intelligence dimensions issued by Daniel Goleman (1998) and to see 
the degree of variation of emotional intelligence against the demographic variables. 
Results of this research indicated that: (1) from Exploratory Factor Analysis it was seen 
that emotional intelligence dimensions issued by Daniel Goleman (1998) had a good 
construct validity; (2) academician had a comparable higher level emotional 
intelligence than practitioner, men had a higher level of intelligence emotion than 
women, and married people tended to have a higher level emotional intelligence 
than those who were not married. 
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PENDAHULUAN 

Hingga pertengahan dekade 1990, 
kebanyakan penelitian manajemen karir 
terfokus pada variabel kecerdasan otak 
(IQ) sebagai variabel prediktor yang 
dominan.  Pendapat tersebut  akhirnya 
bergeser setelah terbit buku yang berjudul 
Emotional Intelligence yang ditulis oleh 
Daniel Goleman pada tahun 1995, yang 
menunjukkan sederetan bukti penelitian 
bahwa kecerdasan otak bukanlah prediktor 
yang dominan dalam perkembangan karir 
seseorang, melainkan adalah kecerdasan 
emosional (Harsono 2001). Konsep 
kecerdasan emosional ini mendapat 
perhatian yang serius  dari kalangan 
praktisi yang berkepentingan memajukan 
karir dan suasana kerja organisasinya, 
sehingga buku tersebut menjadi best seller 
(O’Shanghuessy 1999).  

Zohar dan Marshall (2000) 
memperluas konsep kecerdasan manusia 
dengan mengenalkan spiritual 
intelligence. Menurut mereka, tahapan 

penting kecerdasan itu dimulai dari 
kecerdasan otak (IQ), kecerdasan 
emosional (EQ) dan kemudian kecerdasan 
spiritual (SQ).  Di Indonesia, kedua 
perkembangan pemikiran kecerdasan 
terakhir  ini dikaji dengan konsep ajaran 
Islam oleh Ary Ginanjar Agustian dengan 
bukunya yang berjudul Emotional 
Spiritual Quotient. Agustian (2001) 
menyimpulkan bahwa konsep kecerdasan 
emosi dan kecerdasan spiritual yang 
berkembang di barat tersebut ternyata 
sesuai dengan rukun Iman dan rukun 
Islam.  Jika ditinjau lebih lanjut, hasil 
karya Zohar dan Marshall (2000) lebih 
mengarah pada penggabungan konsep 
kecerdasan dengan kitab Injil, sementara 
karya Agustian merujuk pada Al-Qur’an. 
Dengan demikian dari ketiga konsep 
kecerdasan tersebut, kecerdasan emosional 
merupakan konsep umum secara akademik 
lebih mudah diterima. 

Beberapa hasil penelitian para ahli 
psikologi industri dan organisasi yang 
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dipakai pentingnya pengembangan konsep 
kecerdasan emosional oleh Goleman 
(1995) di antaranya adalah: pertama, hasil 
penelitian McClelland; Hunter dan 
Schmid, yang menunjukkan indikasi 
bahwa faktor dominan yang menentukan 
keberhasilan karir bukanlah kecerdasan 
otak, melainkan seperangkat kecerdasan 
lainnya yang kemudian dipopulerkan oleh 
Goleman sebagai kecerdasan emosional. 

Kedua, hasil pengamatan Araoz 
ketika bertugas sebagai “pemburu 
eksekutif” di kawasan Amerika Latin dari 
kantor Egon Zehnder International di 
Buenos Aires, membandingkan 227 
eksekutif yang telah sangat sukses dengan 
23 lainnya yang gagal dalam pekerjaan 
mereka.  Ia menemukan bahwa para 
manajer yang gagal hampir selalu 
mempunyai keahlian dan IQ yang sangat 
tinggi dalam bidang mereka. Kelemahan 
fatal mereka dalam setiap kasus yang 
dijumpai adalah mereka sombong, terlalu 
mengandalkan otak, ketidakmampuan 
menyesuaikan diri dengan kebijakan-
kebijakan ekonomi yang terkadang 
berubah di kawasan tersebut dan 
meremehkan kolaborasi tim. 

Ketiga, hasil penelitian McClelland 
pada tahun 1973 yang berjudul Testing for 
Competence rather than Intelligence 
(Goleman 1995) menyatakan bahwa 
kemampuan akademik bawaan, nilai rapor, 
dan predikat kelulusan pendidikan tinggi 
tidak memprediksi seberapa baik kinerja 
seseorang sesudah bekerja atau seberapa 
tinggi sukses yang dicapai selama hidup.  
Sebaliknya, Clelland  mengatakan bahwa 
seperangkat kecakapan khusus seperti 
empati, disiplin diri, dan inisiatif mampu 
membedakan orang-orang sukses dengan 
mereka yang hanya cukup baik untuk 
mempertahankan pekerjaan mereka. 

Keempat, Hunter dan Schmid 
(Goleman 1999) menyatakan bahwa IQ 
saja ternyata tidak cukup untuk 
menerangkan kinerja orang sesunguhnya 
dalam pekerjaan dan dalam hidup. Ketika 
skor IQ dikorelasikan dengan tingkat 
kinerja orang dalam karir mereka, taksiran 

tertinggi untuk besarnya peran selisih IQ 
terhadap kinerja adalah sekitar 25 persen. 
Namun dalam penelitiannya yang lebih 
komprehensif, mereka menyatakan bahwa 
koefisien determinasi tersebut tidak lebih 
dari 10 prosen, bahkan bisa hanya 4 
persen. Hal ini berarti bahwa IQ tidak 
mampu menerangkan 75 prosen dari 
keberhasilan-keberhasilan dalam 
pekerjaan, atau bahkan sampai 96 persen.  

Kelima, Goleman (1998) dengan 
mengambil sampel 188 perusahaan besar 
dan global, meneliti kemampuan personal 
apa yang menentukan kinerja puncak 
dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan 
berapa tingkat perbandingannya.  Goleman 
mengelompokkan kemampuan manajerial 
menjadi tiga kelompok, yaitu kemampuan 
teknikal murni seperti akuntansi dan 
perencanaan bisnis, kemampuan kognitif 
seperti kemampauan membuat alasan yang 
analitis, dan kemampuan menunjukkan 
kecerdasan emosional seperti kemampuan 
bekerja dengan orang lain, dan efektivitas 
dalam memimpin perubahan. Hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
kemampuan kecerdasan emosional adalah 
pendorong kinerja puncak.  Kemampuan-
kemampuan kognitif seperti big-picture 
thinking dan long-term vision juga penting. 
Tetapi ketika dibandingkan antara 
kemampuan teknikal, IQ, dan kecerdasan 
emosional sebagai penentu kinerja yang 
cermerlang tersebut, kecerdasan emosional 
menduduki porsi lebih penting dua kali 
dibandingkan dengan  yang lain pada 
seluruh tingkatan jabatan.   

Terakhir, Goleman (1995) 
menyatakan bahwa di masa mendatang 
akan terjadi sebuah krisis yang diakibatkan 
oleh meningkatnya IQ dan menurunnya 
EQ. Meningkatnya kualitas nutrisi, 
kesempatan menyelesaikan jenjang 
pendidikan lebih tinggi, adanya game 
komputer telah membantu anak-anak 
menguasai spatial skills, sehingga mampu 
meningkatkan IQ anak, sementara 
penelitian lainnya menunjukkan bahwa 
anak-anak sekarang tumbuh dalam 
kesepian dan depresi, lebih mudah marah 
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dan lebih sulit diatur, lebih gugup dan 
cenderung cemas, lebih impulsif dan 
agresif.  Fenomena tersebut menunjukkan 
bahwa telah terjadi penurunan kecerdasan 
emosional. Bila hal ini dibiarkan, maka 
akan terjadi proses dehumanisasi dalam 
kehidupan.  

Dalam tataran kegunaan aplikatif di 
perusahaan, hasil penelitian Harmon 
(2000) menunjukkan bahwa pemberian 
umpan balik terhadap penilaian kinerja 
karyawan oleh atasan, jika tidak 
menggunakan dasar kecerdasan emosi 
justru akan menurunkan motivasi kerja dan 
kinerja karyawan. Atasan yang mempunyai 
keterampilan kecerdasan emosional yang 
baik, akan mampu membangkitkan 
motivasi kerja dan pembenahan diri 
karyawan yang positif. Dengan demikian 
penelitian mengenai bagaimana 
mengembangkan kecerdasan emosional, 
serta berbagai faktor yang berkaitan 
menjadi penting untuk dilakukan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh 
Kerlinger & Lee (2000) bahwa dalam 
penelitian sosial berbasis positivisme, 
pengukuran adalah salah satu key of 
building block. Dengan pengukuran 
tersebut, sebuah konsep bisa diuraikan 
menjadi beberapa konstruk yang kemudian 
bisa diidentifikasi sebagai variabel.  Hal ini 
sejalan dengan pemikiran Wallace, Jr & 
Marc (1983) bahwa urutan tingkatan 
desain riset adalah dimulai dari desain 
eksploratori yang bertujuan lebih mengenal 
fenomena yang diteliti; case study untuk 
memperdalam pemahaman dengan analisis 
dan dokumentasi pada organisasi tertentu; 
taxonomic design yang bertujuan 
mendesain dan memvalidasi pengukuran 
serta menetapkan validitas konstruk.  
Setelah tahap ketiga tersebut dilaksanakan, 
normalnya, suatu konsep bisa dilakukan 
pengujian baik dalam desain deskriptif, 
asosiatif dan eksperimen. 

Salah satu permasalahan akademik 
yang muncul setelah populernya konsep 
kecerdasan emosional adalah, konsep 
tersebut apakah  termasuk ilmu psikologi, 
atau psikologi populer (Mayer 1999)? Hal 

ini terjadi karena Goleman sebagai fihak 
yang mempopulerkan kecerdasan 
emosional lebih tertarik pada kegiatan 
konsultasi dan aplikasi kecerdasan 
emosional pada perusahaan daripada 
mengembangkan pengukuran konsep 
tersebut untuk keperluan penelitian 
akademik. Di sisi lain, muncul pula 
pertanyaan yang meragukan apakah  
kecerdasan emosional bisa dipakai untuk 
mengukur kecerdasan standar yang lebih 
baik untuk menggantikan IQ. Pertanyaan 
tersebut kemudian dijawab oleh Mayer et 
al (2003) yang menyatakan bahwa 
berdasarkan hasil pengujian terhadap 
konsep kecerdasan (intelligence), emosi, 
maupun konsep kecerdasan emosional 
sendiri, konsep kecerdasan emosi 
merupakan konsep yang  mempunyai 
derajad saintifik yang dapat dipercaya. 

Ketertarikan Goleman terhadap 
konsultasi praktis tersebut menyebabkan 
pengembangan konsep kecerdasan 
emosional dilakukan oleh beberapa fihak 
yang sejak awal telah  mengembangkan 
konsep serupa. Zeng dan Miller (2003) 
menyatakan hingga saat ini telah 
bermunculan pengukuran kecerdasan 
emosional seperti EQ-I, MSCIT, TMMS, 
dan SEIS. Munculnya berbagai 
pengukuran tersebut disertai pengenalan 
konsep kecerdasan emosional yang 
berbeda dengan yang telah dipopulerkan 
oleh Goleman sebelumnya, sehingga 
menyebabkan adanya kerancuan 
pemahaman mengenai kecerdasan 
emosional (Emmerling dan Goleman 
2003).   

Emerling (2003) dalam sambutan 
pengantarnya pada The Consortium for 
Research on Emotional Intelligence in 
Organization menunjukkan empat agenda 
riset yang perlu dilakukan terhadap 
kecerdasan emosional, yaitu: (1) mengenai 
validitas konstruk kecerdasan emosional; 
(2) pengaruh kecerdasan emosional 
terhadap kinerja individual, kelompok dan 
organisasional; (3) bagaimana bentuk 
implementasi kecerdasan emosional dalam 
dunia kerja; serta (4) bagaimana perubahan 
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dan perkembangan kecerdasan emosional.  
Atas dasar berbagai fakta inilah, 
pengukuran kecerdasan emosional 
sebagaimana yang dikemukakan secara 
konseptual oleh Goleman (1995) perlu 
diuji tingkat kelayakannya. 

Jika dikaji secara cermat, konsep 
kecerdasan emosional yang dikemukakan 
oleh Goleman tersebut sudah merupakan 
exploratory design.  Kemudian dengan   
penerapan di berbagai instansi sudah 
memasuki tahap case studies.  Tahapan 
berikutnya yang diperlukan adalah 
melaksanakan taxonomic design, yang 
meliputi desain dan validasi pengukuran, 
serta penetapan validitas konstruk.  Hal 
inilah yang ingin dikaji dalam penelitian 
ini, yakni mendesain konstruk atau 
dimensi-dimensi konsep kecerdasan 
emosional berdasarkan kerangka kerja 
yang dikemukakan oleh Goleman. 
Harapannya adalah hasil pengujian ini bisa 
dipakai oleh penelitian berikutnya untuk 
menguji keterkaitan berbagai variabel 
terhadap dimensi-dimensi kecerdasan 
emosional, baik sebagai anteseden maupun 
konsekuensi. 

Fenomena menarik lainnya adalah 
mengingat konsep kecerdasan emosional 
tersebut memiliki dimensi yang luas, maka 
akan terjadi variasi tingkat kecerdasan 
pada masing-masing dimensi. Praktisi dan 
akademisi, sebagai contoh merupakan 
profesi  yang mempunyai preferensi pusat 
perhatian yang berbeda.  Seorang praktisi 
akan lebih banyak menghadapi 
permasalahan yang lebih riil, harus segera 
diselesaikan, pragmatis, sementara seorang 
akademisi lebih banyak berhubungan 
dengan masalah penalaran dan pemahaman 
konseptual. Dengan demikian menguji 
perbandingan kecenderungan dominannya 
dimensi-dimensi kecerdasan emosional 
tertentu pada kedua profesi ini juga 
merupakan aktivitas penting. 

Berdasarkan uraian di muka, maka 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
pertama, perlunya pengujian ilmiah untuk 
menentukan dimensi-dimensi independen 
yang dihasilkan dari konsep kecerdasan 

emosional yang dikemukakan oleh Daniel 
Goleman. Kedua, dimensi-dimensi 
tersebut perlu diuji kelayakannya sehingga 
layak untuk dipakai dalam penelitian-
penelitian berikutnya. Ketiga, perbedaan 
tingkat kecerdasan emosional berdasarkan 
karakteristik demografis responden. 

Pudarnya perhatian terhadap IQ 
dalam menganalisis keberhasilan karir 
dimulai dari hasil penelitian McClelland 
tahun 1973 sebagaimana disebut 
sebelumnya. Gardner (Goleman 2000), 
seorang ahli psikologi Harvard School of 
Education termasuk orang pertama yang 
melihat keterbatasan cara berpikir 
konvensional tentang kecerdasan dengan 
merujuk pada IQ dalam bukunya yang 
berjudul Frames of Mind pada tahun 1983. 
Sepuluh tahun kemudian ia menerbitkan 
teorinya yang pertama mengenai 
kecerdasan personal, yang meliputi 
kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan 
intra pribadi. Goleman mengembangkan 
teori Gardner tersebut dengan 
mengenalkan istilah emotional 
intelligence. Istilah kecerdasan emosional 
(emotional intelligence) diperkenalkan 
pertama kali oleh Meyer dan Salovey 
(1990 dalam Cherniss 2000). Mereka 
mendefinisikan kecerdasan emosional 
sebagai salah satu bentuk kecerdasan sosial 
yang meliputi kemampuan untuk 
memonitor perasaan dan emosi diri sendiri 
serta orang lain. Konsep tersebut kemudian 
diperdalam oleh Daniel Goleman, sehingga 
pada tahun 1995 terbit buku Daniel 
Goleman yang berjudul Emotional 
Intelligence. 

Sebagai emerging concept, Goleman 
berusaha menyempurnakan kerangka kerja 
kecerdasan emosional ini dalam 
kesempatan dan waktu yang berbeda. Pada 
bukunya yang pertama, Goleman 
membahas mengenai keterkaitan sistem 
syaraf dan otak dalam kaitannya dengan 
emosi, serta bagaimana memahami, 
mengembangkan serta menerapkan 
kecerdasan emosional dari aspek 
pendidikan. Konsep EI dalam dunia kerja 
pertama dikenalkan dalam Harvard 
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Business Review (Nov-Des.1998) sebanyak 
lima komponen inti, Working with 
Emotional Intelligence (Buku, tahun 1999) 
lima komponen inti; serta dalam  Executive 
Excellence (April 2000) empat komponen 
inti. Walau pun terdapat pengurangan inti 

pada pemikiran yang terakhir, namun tidak 
ada perbedaan secara substansial. Secara 
konseptual, kerangka kerja kecerdasan 
emosional yang dikemukakan Goleman 
(1995) sebagaimana terlihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Kerangka Kerja KonseptualKecerdasan Emosional 

Sub Konstruk Dimensi Indikator 
Kecakapan Pribadi Kesadaran Diri • Kesadaran terhadap emosi diri 

• Penilaian diri secara teliti 
• Percaya diri 

 Pengaturan Diri • Kendali diri 
• Sifat dapat dipercaya 
• Kewaspadaan 
• Adaptabilitas 
• Inovasi 

 Motivasi • Dorongan prestasi 
• Komitmen terhadap kelompok 
• Kemampuan berinisiatif 
• Optimisme 

Kecakapan Sosial Empati • Memahami kepentingan orang lain 
• Orientasi pelayanan 
• Mengatasi keragaman 
• Kesadaran politis 

 Keterampilan Sosial • Kemampuan mempengaruhi 
  • Kemampuan komunikasi 

• Kepemimpinan 
• Katalisator perubahan 
• Manajemen konflik 
• Pengikat jaringan kerja 
• Kolaborasi dan kooperasi 
• Kemampuan tim 

Sumber: dirangkum dari berbagai artikel dan buku yang ditulis oleh Goleman 
 

Instrumen untuk mengukur 
kecerdasan emosional pertama kali 
diperkenalkan oleh  Bar-On (1997) yang 
diberi nama Bar-On EQ-I (Cherniss 2000). 
Instrumen ini didesain untuk mengukur 
kualitas personal  yang memungkinkan 
seseortang memiliki emosi positif yang 
lebih baik daripada orang lain. Salovey at 
al (1999 dalam Cherniss 2000) 
menemukan bahwa instrumen ini 
mempunyai kemampuan validitas prediktif 
yang rendah pada situasi kerja.   

Instrumen kecerdasan emosional 
yang diperkenalkan berikutnya adalah  
Multifactor Emotional Intelligence Scale 
(MEIS) yang dikembangkan oleh Mayer, 

Caruso, dan Salovey (1998 dalam Cherniss 
2000). MEIS merupakan tes kemampuan 
untuk mendeteksi kemampuan seseorang 
dalam mempersepsikan, mengidentifikasi, 
memahami dan bagaimana bekerja dengan 
emosi. Cherniss (2000) menyatakan bahwa 
instrumen ini mempunyai validitas 
konstruk, konvergensi dan diskriminan 
yang baik, namun belum menunjukkan 
validitas prediktif. 

Instrumen ketiga yang 
dikembangkan adalah Emotional 
Competence Inventory yang 
dikembangkan oleh Goleman (1998 dalam 
Cherniss 2000). Bentuk alat ukur ini 
adalah instrumen 360 derajad untuk 
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mengetahui 20 kompetensi sebagaimana 
dikemukakan oleh Goleman. Yang perlu 
dicatat adalah bahwa walaupun instrumen 
ini baru, namun 40 persen butir pertanyaan 
ini merupakan serapan dari alat ukur 
sebelumnya (Cherniss 2000). 

Pada tahun 2000 Mayer, Salovey dan 
Caruso merevisi MEIS dengan  Mayer-
Salovey-Caruso Emotional Intelligence 
Test (MSCEIT) (Zeng and Miller 2003) 
dan kemudian disempurnakan lagi menjadi 
MSCEIT v2.0 pada tahun 2002 
(Emmerling and Goleman 2003). 
Disamping itu, masih banyak instrumen 
yang dipakai untuk mengukur kecerdasan 
emosional, seperti  Emotional Intelligence 
Scale dari Schutte pada tahun 1998, Trait 
Meta-Mood Scale (TMMS) dari Salovey, 
Mayor, dan Goldman pada tahun 1995 
serta Schutte Emotional Intelligence Scale 
(SEIS) pada tahun 1998 (Zeng and Miller 
2003). 

Dari berbagai pengukuran tersebut, 
terlihat bahwa secara konseptual 
kecerdasan emosional mempunyai 
pengertian dan pengukuran yang sangat 
bervariasi.  Goleman (1998) 
mengemukakan 25 kompetensi kecerdasan 
emosional, namun dalam ECI, yang diukur 
baru 20 kompetensi, sedangkan ECI 
sendiri 40 persen merupakan ukuran 
psikologi yang sudah lama dipakai. 
Dengan demikian, penelitian ini menguji 
bagaimanakah ke 25 kompetensi 
kecerdasan emosional yang dikemukakan 
Goleman (1998) tersebut secara empiris. 

Abraham (2000) menguji 
pengendalian kerja (job control) sebagai 
variabel moderator yang memperkuat 
pengaruh kecerdasan emosional terhadap 
kepuasan kerja dan komitmen 
organisasional.  Dalam penelitian ini 
variabel kecerdasan emosional diukur 
dengan 12 butir pertanyaan.  Keterbatasan 
penelitian ini adalah sempitnya definisi 
kecerdasan emosional, mengingat 
kerangka kerja Goleman (1995) 
menunjukkan begitu kompleksnya konsep 
tersebut. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa perlu diadakan 

pengujian kerangka kerja kecerdasan 
emosional Daniel Goleman (1995) untuk 
menentukan dimensi-dimensi atau 
variabel-variabel yang termasuk dalam 
konsep kecerdasan emosional. 

Bagaimana perbedaan perilaku 
seksual remaja berdasarkan tingkat 
kecerdasan emosional telah diteliti oleh 
Moriarty et al (2001). Dalam penelitian ini, 
kecerdasan emosional diukur dengan 23 
butir pertanyaan dari TMMS. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa remaja 
yang mempunyai kecerdasan emosional 
yang tinggi mempunyai perilaku seksual 
yang lebih positif dibandingkan dengan 
kelompoik remaja dengan tingkat 
kecerdasan emosional rendah. Hasil 
penelitian ini bisa diimplikasikan pada 
suasana kerja, bahwa untuk mengurangi 
gangguan dan pelecehan seksual di tempat 
kerja, kecerdasan emosional mempunyai 
peranan yang berarti. 

Keterkaitan antara kecerdasan 
emosional dengan kepuasan hidup telah 
diteliti oleh Palmer et al (2002). Dengan 
menggunakan TMMS sebagai pengukur 
kecerdasan emosional, hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kepuasan hidup responden. Hasil 
penelitian Lennart dan Patrick (2003) 
menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 
mempunyai hubungan yang erat dengan 
kepribadian. Sebagai konsep yang baru 
tumbuh, penelitian awal biasanya dimulai 
dengan konstruk-konstruk yang secara 
umum berkaitan dengan konsep yang 
sedang diteliti. Hasil penelitian Petrides 
dan Furnham (2000) menunjukkan bahwa 
berdasarkan jender, responden pria 
mempunyai tingkat kecerdasan emosional 
dibandingkan responden wanita. Hasil 
penelitian ini membukakan jalan untuk 
mengaitkan tingkat kecerdasan emosional 
dengan variabel-variabel demografis 
lainnya, seperti  status pekerjaan 
(akademisi vs praktisi), jenis kelamin (pria 
vs wanita), dan status perkawinan. 
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METODE 
Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa aktif Program Magister 
Manajemen Universitas Sebelas Maret 
yang sudah bekerja (populasi praktisi) 
serta para staf pengajar Fakultas Ekonomi 
UNS (populasi akademisi). Berdasarkan 
data di bagian akademik MM UNS, jumlah 
mahasiswa aktif bulan Maret 2003 
sebanyak 123 orang, 22 orang diantaranya 
belum bekerja, sehingga dikeluarkan dari 
populasi. Dari 101 yang bekerja, ternyata, 
4 diantaranya adalah dosen di beberapa 
PTS di Surakarta, sehingga dikeluarkan 
dari populasi. Jumlah populasi final untuk  
mahasiswa MM UNS adalah sebesar 97 
orang, yang mewakili populasi praktisi.  
Jumlah populasi staf pengajar Fakultas 
ekonomi UNS berdasarkan data di bagian 
akademik FE UNS pada bulan maret 2003 
berjumlah 110 orang. 

Sampel diambil dengan memakai 
teknik pengambilan acak sederhana, untuk 
masing-masing sub populasi diambil 60 
responden, sehingga jumlah daftar 
pertanyaan yang dikirimkan sebesar 120 
buah. Penyebaran daftar pertanyaan 
melalui kontak langsung di kampus. Dalam 
jangka waktu 40 hari, jumlah daftar 
pertanyaan penelitian yang kembali dari 
mahasiswa MM sebanyak 55 buah, 
sedangkan dari dosen sebanyak 44 buah. 
Dari jumlah tersebut, 1 buah kuesioner dari 
MM dan 7 buah dari dosen FE tidak dapat 
digunakan karena tidak lengkap, sehingga 
jumlah data yang digunakan  sebanyak 91 
responden. 

Konstruk yang hendak diuji dalam 
penelitian ini adalah dimensi-dimensi 
kecerdasan emosional menurut Goleman 
(1995), yang terdiri dari empat dimensi, 
yaitu understanding ourselves, managing 
ourselves, understanding others, dan 
managing relationships. Dua dari pertama 
disebut juga personal competency, dua 
terakhir disebut juga social competency. 
Understanding ourselves (kesadaran diri) 
adalah kondisi yang menunjukkan 
seberapa baik seseorang mengetahui 
kondisi diri sendiri, kesukaannya, 

sumberdaya dan intuisi yang ada padanya. 
Dimensi ini diukur dengan tiga butir 
pertanyaan mengenai kesadaran emosi, 
penilaian diri secara teliti, dan tingkat 
kepercayaan diri. Managing ourselves 
(pengaturan diri) menunjukkan seberapa 
baik seseorang mengelola kondisi, impuls, 
dan sumber daya diri sendiri, serta 
kecenderungan emosi yang mengantar atau 
memudahkan pencapaian tujuan. Dimensi 
ini diukur dengan sembilan butir 
pertanyaan mengenai kendali diri, sifat 
dapat dipercaya, kewaspadaan, 
adaptabilitas, inovasi, dorongan prestasi, 
komitmen, inisiatif, dan optimisme. 

Dimensi understanding others 
(empati) menunjukkan seberapa peka 
kesadaran seseorang terhadap perasaan, 
kebutuhan, dan kepentingan orang lain.  
Dimensi ini diukur dengan empat butir 
pertanyaan, yaitu mengenai memahami 
orang lain, orientasi pelayanan, mengatasi 
keragaman, dan kesadaran politis. Dimensi 
terakhir alam kecerdasan emosi adalah 
managing others (keterampilan sosial) 
yakni seberapa baik kepintaran dalam 
menggugah tanggapan yang dikehendaki 
pada orang lain. Dimensi ini diukur dengan 
sembilan butir pertanyaan yang terdiri dari 
pengaruh, komunikasi, kepemimpinan, 
katalisator perubahan, manajemen konflik, 
pengikat jaringan kerja, kolaborasi, 
kerjasama, dan kemampuan tim. 

Keseluruhan pengukuran tersebut 
didasarkan pada kerangka kerja Goleman 
(1999), dengan skala Likert ( 1 sangat 
tidak setuju – 5 sangat setuju). Variabel 
lain yang disertakan sebagai pembanding 
adalah kategori pekerjan (1=praktisi; 2 = 
akademisi), jender ( 1= wanita; 2= pria), 
status perkawinan (1= kawin; 2 = tidak 
kawin), lama bekerja ( dalam tahun) dan 
jumlah tanggungan. 

Tujuan utama penelitian ini adalah 
melaksanakan uji validitas konstruk 
terhadap dimensi-dimensi kecerdasan 
emosi, sehingga secara otomatis uji 
validitas konstruk sekaligus sudah 
dilaksanakan pada analisis faktor, tepatnya 
dengan exploratory factor analysis. Uji 
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reliabilitas dimensi-dimensi yang terbentuk 
dari konstruk kecerdasan emosi dilakukan 
melalui teknik alpha Cronbach. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Sekaran 
(2001), nilai alpha Cronbach 0,60 ke atas 
dinyatakan layak untuk menunjukkan 
reliabilitas suatu alat ukur. Pengujian 
validitas konstruk sekaligus merupakan 
pengujian model. Perbandingan hasil 
dimensi-dimensi yang terbentuk dari 
kecerdasan emosi berdasarkan kategori 
pekerjaan, jenis kelamin, dan status 
perkawinan dilakukan dengan teknik 
Independent Sample T Test.  
 
HASIL ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN 

Secara konseptual, Goleman (1995) 
membagi dimensi-dimensi kecerdasan 
emosional menjadi empat, yaitu kesadaran 
diri, pengaturan diri, empati dan 
ketrampilan sosial. Dimensi-dimensi 
tersebut diuji dengan menggunakan teknik 
Exploratory Factor Analysis (EFA) dengan 
bantuan paket perangkat lunak SPSS 
release 10.05. Hair et al (1998) 
menyatakan bahwa suatu analisis faktor 
dinyatakan feasible bila memenuhi syarat: 
(1) Uji KMO  dan Bartlet’s Test  di atas 

0,5 dan signifikansi di bawah 0,05; (2) 
Koefisien Anti Image Matrices sebagai 
measures of sampling adequacy (MSA) 
minimal 0,5. 

Berhubung tujuan penelitian ini 
adalah untuk menentukan komponen-
komponen yang membentuk konsep 
kecerdasan emosional, metode ekstraksi 
yang dipakai adalah principal component 
analysis.  Agar mendapatkan komposisi 
terbaik dari ekstraksi komponen, maka 
dilakukan rotasi dengan metode varimax.  
Syarat lain yang harus dipenuhi adalah 
setiap faktor yang terbentuk, minimal 
mempunyai akar ciri (eigenvalue) 1. 
Loading factor yang diterima sebagai 
anggota suatu faktor minimal 0,4. Hasil 
analisis faktor berdasarkan berbagai 
ketentuan tersebut terlihat dalam analisis 
data penelitian pada tabel-tabel hasil 
analisis dari SPSS 10.05. 

Hasil uji KMO dan Bartlet’s Test 
sebagaimana terlihat dalam tabel 2 
menunjukkan bahwa koefisien KMO 
sebesar 0,733 (cutting point 0,5) serta 
Bartlet Test signifikan pada 0,000 (cutting 
point 0,05). Dengan demikian analisis bisa 
dilanjutkan pada tahap berikutnya. 

 
Tabel 2.  

KMO and Bartlett's Test

.733

885.880
300
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
Sumber: data primer yang diolah 

 
Pengukuran kecukupan sampel 

(Measures of Sampling Adequacy/MSA) 
sebagaimana terlihat dari tabel Anti Image 
Matrices sebagaimana terlihat pada tabel 3 
mengindikasikan bahwa tidak ada 
koefisien MSA yang nilainya di bawah 0,5. 
Dengan demikian analisis faktor bisa 
dilanjutkan pada tahap berikutnya. 

Langkah ke tiga yang dilakukan 
adalah melihat hasil analisis faktor dengan 

teknik principal component analysis. 
Berhubung hasil yang didapatkan belum 
optimal, maka yang dipertimbangkan 
berikutnya adalah faktor-faktor yang 
terbentuk setelah dirotasi, sebagaimana 
terlihat pada tabel 4. Ferdinand (2001) 
menyatakan bahwa analisis faktor yang 
dilakukan pertama kali boleh menetapkan 
loading factor 0,3 sebagai cutting point, 
semakin besar semakin baik. Dalam 
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penelitian ini, cutting point loading factor 
ditetapkan sebesar 0,4. Berdasarkan aturan 
tersebut, maka hasil analisis faktor dengan 

principal component analysis ini bisa 
dianalisis. 

 
 

Tabel 3 
Ringkasan Indikator Measures of Sampling Adequacy 

 
INDIKATOR  MSA INDIKATOR MSA 
Kesadaran emosi 0,591 Memahami orang lain 0,641 
Penilaian diri secara teliti 0,503 Orientasi pelayanan 0,737 
Percaya diri 0,746 Mengatasi keragaman 0,646 
Kendali diri 0,842 Kesadaran politis 0,621 
Sifat dapat dipercaya 0,715 Pengaruh  0,837 
Kewaspadaan  0,702 Komunikasi  0,669 
Adaptabilitas  0,703 Kepemimpinan  0,818 
Inovasi 0,749 Katalisator perubahan  0,785 
Dorongan prestasi 0,720 Manajemen konflik  0,768 
Komitmen  0,814 Pengikat jaringan kerja 0,792 
Inisiatif  0,634 Kolaborasi  0,826 
Optimisme  0,837 Kooperasi  0,801 
  Kemampuan tim 0,757 
Sumber: data primer yang diolah 
 

Faktor pertama terbentuk dari 
kumpulan indikator-indikator kendali diri, 
sifat dapat dipercaya, kewaspadaan, 
adaptabilitas, inovasi, komitmen dan 
optimisme.  Kelompok indikator ini 
berdasarkan kerangka kerja konseptual 
Goleman (1995) merupakan kumpulan dari 
dimensi pengaturan diri dan motivasi. Dari 
tabel tersebut terlihat juga bahwa indikator 
dorongan prestasi mempunyai loading 
factor pada dua faktor. Untuk memenuhi 
persyaratan unidimensionality, maka 
indikator tersebut dikeluarkan dari analisis. 
Dalam tabel tersebut juga terlihat bahwa 
indikator inisiatif tidak mempunyai 
loading factor ke faktor mana pun. Dengan 
demikian indikator ini juga dikeluarkan 
dari analisis. 

Faktor kedua terbentuk dari 
indikator-indikator  pengaruh, komunikasi, 
kepemimpinan, katalisator perubahan, 
manajemen konflik, pengikat jaringan 
kerja, kolaborasi, kooperasi dan 
kemampuan tim.  Berdasarkan kerangka 
kerja konseptual Goleman (1995), faktor 
kedua tersebut mewakili dimensi 
keterampilan sosial. Karena indikator 
kemampuan tim loading di dua faktor, 

maka untuk memenuhi kaidah 
unidimensionality, indikator tersebut 
dikeluarkan dari analisis. 

Faktor ketiga terbentuk dari 
indikator-indikator memahami orang lain, 
orientasi pelayanan, mengatasi keragaman, 
dan kesadaran politis. Dalam kerangka 
kerja konseptual Goleman (1995), 
kelompok indikator tersebut mewakili 
dimensi empati.  Faktor keempat terbentuk 
dari indikator-indikator kesadaran emosi, 
penilaian diri secara teliti, dan percaya diri. 
Kelompok indikator tersebut 
merepresentasikan dimensi kesadaran diri. 
Berhubung tidak ada indikator yang 
loading di dua faktor atau lebih, 
keseluruhan indikator tersebut dipakai 
dalam analisis berikutnya. 

Hasil analisis faktor pada tabel 3 
tersebut menunjukkan bahwa hasil 
pengujian empiris indikator-indikator 
kecerdasan emosional yang dikemukakan 
Goleman (1995) sebagian besar teruji 
dengan baik. Masuknya indikator 
dorongan berprestasi pada dua faktor 
(pengaturan diri & motivasi, dan empati) 
menunjukkan bahwa dalam pandangan 
responden, dorongan berprestasi akan 
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muncul jika orang sudah mempunyai 
komponen-komponen empati kepada orang 
lain, dan tidak bersifat sendirian. Tidak 
masuknya indikator inisatif pada faktor 
mana pun menunjukkan bahwa responden 
mempersepsikan inisiatif perseorangan 
kurang bermakna, atau agak tabu untuk 
diungkapkan secara terbuka. Demikian 

halnya dengan masuknya indikator 
kemampuan tim ke dalam dua faktor 
(keterampilan sosial dan empati) 
menunjukkan responden berpersepsi 
bahwa kerja tim merupakan interkasi 
antara keterampilan sosial dengan empati.  

 

 
Tabel 4 

Rotated Component Matrix Kecerdasan Emosi Goleman (1995) 
 

INDICATORS  COMPONENT   
 1 2 3 4 
1. Kesadaran emosi    .855 
2. Penilaian diri secara teliti    .877 
3. Percaya diri    .520 
4. Kendali diri .533    
5. Sifat dapat dipercaya .635    
6. Kewaspadaan  .453    
7. Adaptabilitas  .656    
8. Inovasi .672    
9. Dorongan prestasi .415  .529  
10. Komitmen  .698    
11. Inisiatif      
12. Optimisme  .510    
13. Memahami orang lain   .716  
14. Orientasi pelayanan   .510  
15. Mengatasi keragaman   .518  
16. Kesadaran politis   .712  
17. Pengaruh   .480   
18. Komunikasi   .484   
19. Kepemimpinan   .581   
20. Katalisator perubahan   .520   
21. Manajemen konflik   .803   
22. Pengikat jaringan kerja  .463   
23. Kolaborasi   .625   
24. Kooperasi   .636   
25. Kemampuan tim  .505 .448  
Sumber: data primer yang diolah 
 

Keseluruhan pembahasan tersebut 
menyimpulkan bahwa alat ukur yang 
dikembangkan dalam penelitian ini secara 
konstruk bisa dipertanggungjawabkan.  
Hal ini menjawab permasalahan pertama 
mengenai validitas suatu alat ukur. 
Persyaratan lain suatu alat ukur penelitian 
lainnya adalah harus reliabel. Tabel 5 
menyajikan ringkasan hasil pengujian 
reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach 
dengan memakai perangkat lunak SPSS 
10.05. Dari tabel tersebut terlihat bahwa 
semua faktor yang terbentuk mempunyai 
reliabilitas yang bisa diterima. Dengan 

demikian hal ini menguatkan hasil uji 
validitas, bahwa alat ukur yang 
dikembangkan ini reliabel. 

Tujuan penelitian berikutnya adalah 
untuk menguji apakah ada perbedaan 
elemen-elemen kecerdasan emosional 
antara praktisi dan akademisi. Berdasarkan 
hasil uji Independent Sample T-test 
sebagaimana terlihat pada tabel 6, terlihat 
bahwa secara statistik kelompok akademisi 
mempunyai tingkat kecerdasan emosional 
yang lebih tinggi pada faktor kesadaran 
diri dan keterampilan sosial dibandingkan 
dengan kelompok praktisi, sementara 
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untuk faktor pengaturan diri & motivasi 
serta empati, tidak terjadi perbedaan yang 
signifikan. Kondisi tersebut dimungkinkan 
karena akademisi mempunyai lingkungan 
kerja yang lebih otonom, fleksibel serta 

tidak terlalu formal, sementara para 
praktisi adalah para pegawai struktural 
yang terbiasa bekerja dengan prosedur 
yang baku 

 
Tabel 5 

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Dimensi-dimensi Kecerdasan Emosional 
Goleman (1995) 

Nama Faktor Jumlah 
Indikator 

Cronbach α Keterangan 

Kesadaran Diri  3 .7426 diterima 
Pengaturan Diri & Motivasi 7 ( 2 gugur) .7783 diterima 
Empati 4 .6266 diterima 
Keterampilan Sosial 8 (1 gugur) .8024 baik 
Sumber: data primer yang diolah 
 

Tabel 6 
Perbandingan Dimensi-Dimensi Kecerdasan emosional 

Antara Akademisi dan Praktisi 
Faktor N Rerata Levene test  T test 
   F Sig. t Sig. 
Kesadaran diri             Praktisi 54 11,49 .026 .872 -9,244 .000 
                                    Akademisi 37 13,04     
Pengaturan Diri & Motivasi   Praktisi 54 28,74 3.460 .066 -1.623 .108 
                                               Akademisi 37 29,31     
Empati                         Praktisi 54 17,86 8.157 .005 -1.359 .179 
                                    Akademisi 37 17,12     
Keterampilan sosial    Praktisi 54 32,44 2.232 .139 -3.007 .003 
                                   Akademisi 37 34,28     
Sumber: data primer yang diolah 

 
Perbedaan kecerdasan emosional 

berdasarkan jender dan status perkawinan 
merupakan pertanyaan penelitian yang 
hendak diuji berikutnya. Hasil pengujian 
Independent Sample T-test terhadap jender 
sebagaimana terlihat pada tabel 7 
menunjukkan bahwa berdasarkan jenis 
kelamin, kelompok pria mempunyai 
tingkat kecerdasan emosional yang secara 
statistik lebih tinggi dalam faktor 
pengaturan diri & motivasi, serta 
keterampilan sosial. Untuk faktor 
keterampilan sosial, temuan ini sesuai 
dengan paradigma jender yang berlaku 
bahwa pria lebih mempunyai kepentingan 
dalam hal mempengaruhi, memimpin, 
mengadakan perubahan konflik, dan 
sebagainya. Secara umum, hasil penelitian 
ini sesuai dengan hasil penelitian  Petrides 
dan Furnham (2000). 

Berdasarkan status perkawinan 
sebagaimana terlihat pada tabel 8, ternyata 
responden yang telah menikah mempunyai 
tingkat kecerdasan emosi dalam faktor 
pengaturan diri & motivasi yang secara 
statistik lebih tinggi dibandingkan dengan 
responden yang belum menikah.  Orang 
yang sudah menikah masuk pada 
lingkungan dan permasalahan yang lebih 
rumit daripada orang yang belum menikah, 
sehingga fenomena yang terlihat dalam 
hasil analisis tersebut secara akal bisa 
diterima. Berkaitan dengan pengujian 
sebelumnya, lebih tingginya tingkat 
kecerdasan emosi untuk faktor pengaturan 
diri dan motivasi pada pria diduga 
disebabkan oleh status responden wanita 
yang kebanyakan belum menikah. 
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Tabel 7 

Perbandingan Dimensi-Dimensi Kecerdasan emosional 
Antara Wanita dan Pria 

Faktor N Rerata Levene test  T test 
   F Sig. t Sig. 
Kesadaran diri             Wanita 44 11,27 5,386 ,023 -.333 ,000 
                                    Pria 47 12,47     
Pengaturan Diri & Motivasi  
Wanita 

44 25,11 1,885 ,173 -2.334 ,049 

                                               Pria 47 26,68     
Empati                         Wanita 44 15,61 ,055 ,815 -1.004 ,250 
                                    Pria 47 16,13     
Keterampilan sosial    Wanita 44 27,18 ,412 ,522 -4.011 ,000 
                                     Pria 47 29,96     
Sumber: data primer yang diolah 

 
 

Tabel 8 
Perbandingan Dimensi-Dimensi Kecerdasan emosional 

Berdasarkan Status Perkawinan 
Faktor N Rerata Levene test  T test 
   F Sig. t Sig. 
Kesadaran diri          Kawin 64 12,06 .029 .866 -.217 .828 
                             Tidak Kawin 27 11,96     
Pengaturan Diri & Motivasi  Kawin 64 26,53 1.895 .172 2.394 .019 
                                      Tidak  Kawin 27 24,48     
Empati                        Kawin 64 15,97 .023 .881 -.616 .539 
                             Tidak Kawin 27 15,67     
Keterampilan sosial    Kawin 64 29,00 1.824 .180 -1.469 .145 
                             Tidak Kawin 27 27,70     
Sumber: data primer yang diolah 
 
KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang bisa 
diambil dari hasil analisis dan pembahasan 
adalah sebagai berikut. Pertama, 
pengembangan alat ukur kecerdasan 
emosional  berdasarkan kerangka kerja 
konseptual Goleman (1995) mempunyai 
validitas konstruk dan reliabilitas yang bisa 
dipertanggungjawabkan. Dari 25 indikator 
yang dikemukakan Goleman (1995) 22 
diantaranya bisa dipakai sebagai indikator 
pengukuran dimensi-dimensi kecerdasan 
emosional. 

Kedua, akademisi mempunyai 
tingkat kecerdasan emosional yang secara 
statistik lebih tinggi dibandingkan dengan 

praktisi dalam faktor kesadaran diri dan 
ketrampilan sosial. 

Ketiga, berdasarkan temuan studi, 
pria mempunyai tingkat kecerdasan 
emosional dalam faktor pengaturan diri & 
motivasi, serta keterampilan sosial yang 
secara statistik lebih besar dibandingkan 
dengan wanita. 

Keempat, responden yang  menikah 
mempunyai kecerdasan emosional dalam 
faktor  pengaturan diri & motivasi yang 
secara statistik lebih besar dibandingkan 
dengan yang tidak menikah. 

Penelitian ini mempunyai beberapa 
keterbatasan antara lain: pengambilan 
populasi yang sulit digeneralisasikan 
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hasilnya, jumlah sampel yang sedikit, serta 
kurangnya karakteristik responden yang 
dilibatkan dalam analisis. Untuk penelitian 
berikutnya, disarankan instrumen ini diuji 
lagi pada jenis populasi, waktu dan tempat 
yang berbeda, untuk bisa mendapatkan 
generalisasi empiris yang lebih 
meyakinkan.  Pelibatan variabel kendali 
maupun pemoderat juga disarankan agar 
mendapatkan gambaran yang lebih utuh 
dan menyentuh pada kenyataan yang 
sebenarnya. 
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