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INTISARI
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris
pengaruh kecerdasan emosional terhadap organisasi belajar pada PT.
Daya Beton Mandiri. Penelitian ini melibatkan 61 karyawan. Penetapan
sampel penelitian menggunakan teknik Random Sampling. Data
penelitian diperoleh menggunakan 2 jenis skala yaitu kecerdasan
emosional dan skala organisasi pembelajar. Data dalam penelitian
dianalisis menggunakan Teknik regresi linier sederhana dengan bantuan
program SPSS versi 25. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa
kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap organisasi belajar
dengan nilai R sebesar 0,744. Diketahui pula nilai koefisien determasi (R
square) sebesar 0,553 dengan taraf signifikasi p = 0,000 (p < 0,05), hal ini
berarti bahwa kecerdasan emosional memberikan pengaruh sebesar
55,3% terhadap organisasi belajar.

Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Organisasi Pembelajar.
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ABSTRACT
This research was conducted with the aim of knowing empirically the
effect of emotional intelligence on learning organizations at PT. Daya
Beton Mandiri Samarinda. This study involved 61 employees.
Determination of the research sample using random sampling technique.
The research data were obtained using 2 types of scales, namely
emotional intelligence and learning organization scale. The data in the
study were analyzed using simple linear regression techniques with the
help of the SPSS version 25 program. Based on the results of the analysis,
it is known that emotional intelligence has a positive effect on learning
organizations with an R value of 0.774. It is also known that the
coefficient of determination (R square) is 0.553 with a significance level
of p = 0.000 (p <0.05), this means that emotional intelligence has an
effect of 55.3% on the learning organization.

Keywords: Emotional Intelligence, Learning Organization.
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sehingga
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Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah
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Pengaruh
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Kecerdasan

empiris

mau

bertahan

tradisi
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Karyawan PT. Daya Beton Mandiri
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Samarinda

Pedler, Boydell, dan Borgoyne (1988)

menerus
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(2005)

menjelaskan

kecerdasan

populasi. Jika jumlah subjeknya besar

emosional sebagai pengaturan dari

dapat diambil antara 10-15% atau 20-

kemampuan nonkognitif, kompetensi

55%. Maka sampel penelitian dalam

dan keterampilan yang mempengaruhi

penelitian ini adalah seluruh populasi
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penelitian

(konformitas) dengan permintaan dan

karyawan PT Daya

tekanan lingkungan.

Samarinda.
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Penelitian ini menggunakan 2 skala
METODE PENELITIAN

yaitu

Menurut Sugiyono (2008) sampel

Salovey dan Mayer (1990), Learning

adalah sebagian dari jumlah dan

Organization Oleh Sange (1990).

karakteristik
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Menurut hasil penelitian yang
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populasi
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Arikunto (2008) Menurut Sugiyono
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Emosional
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populasi tersebut. Sedangkan menurut
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secara

acak

tanpa
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pengaruh yang diberikan kecerdasan

modal

emosional

penting

terhadap

learning

intelektual

menjadi

bagi

lebih

perusahaan,

organization adalah sebesar 55,3%

meningkatkan

cara
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dalam hal ini learning organization
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intelektual,

Pada dasarnya iklim emosional
sangat

mempengaruhi

membuat

orang
cara

perbedaan

kompetitif yang kritis.

dinamika

Karyawan yang cerdas secara

organisasi seperti ide/gagasan dan

emosional cenderung menginginkan

kreativitas, kesiapan dan kemampuan

hasil yang bermanfaat bagi orang lain

beradaptasi

dan juga diri mereka sendiri (Schutte,

untuk

berubah,

dan

fasilitasi proses pembelajaran. Oleh

2001). Oleh

karena

organization

itu

kecerdasan

emosional

karena
lebih

itu,

learning

efektif

jika

mempengaruhi kinerja, baik individu

didukung oleh kecerdasan emosional

itu sendiri maupun organisasi. Ada

karyawan dalam batas operasi yang

dimensi-dimensi kecerdasan emosional

jelas (Scott-Ladd dan Chan, 2004).

di mana keterampilan dasar kecerdasan

Berbagai

dimensi

emosional akan menjadi lebih penting

emosional

akan

dalam kerja sama, dalam membantu

kemampuan karyawan untuk berhasil

orang untuk belajar bersama dengan

mengelola

cara bekerja lebih efektif. Sebagai

mempengaruhi

pengetahuan layanan berbasis dan

selama

kecerdasan
mempengaruhi

perubahan

dan

perilaku

mereka

perubahan

dan

kesadaran
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emosi serta manajemen emosional

variabel

berkontribusi

learning

emosional karyawan adalah positif dan

organization (Jordan, 2004). Tingkat

secara signifikan terkait dengan proses

kecerdasan

lebih

pembelajaran organisasi. Lebih lanjut

untuk

ia menyimpulkan bahwa karyawan

memberikan kontribusi yang besar

yang memiliki tingkat kecerdasan

terhadap hasil kinerja yang lebih tinggi

emosional di atas rata-rata dan proses

dan hubungan antar kelompok, dan

pembelajaran organisasi dicirikan oleh

merupakan prasyarat untuk learning

inovasi,

organization (Dissanayaka, 2011).

keberlangsungan ide-ide baru, proses,

tinggi

terhadap

emosional

memiliki

Kecerdasan
dimiliki

dalam

yang

reputasi

emosional
penelitian

dependen,

kecerdasan

implementasi,

dan

yang

struktur, dan sebagainya lebih dari

ini

memuaskan. Penelitian Singh (2007)

disebabkan karena karaywan mampu

menunjukkan

mengendalikan diri terhadap emosi,

kecerdasan

memiliki rasa empati terhadap rekan

para manajer dan karyawan untuk

kerja dan juga inovatif dalam mencari

mengidentifikasi

solusi

permasalahan,

emosi mereka dan mengatur hubungan

sejalan

dengan

hal

tersebut

penelitianyang

dengan

bahwa
emosional

diri

dan

sendiri

menerapkan
mendukung

mengetahui

dan

orang

dilakukan oleh Singh (2007) yang

lain. Karyawan

studinya

kecerdasan

keterampilan kecerdasan emosional

emosional sebagai variabel independen

mereka, akan memperkuat kapasitas

menggunakan

yang meningkatkan

dan pembelajaran organisasi sebagai
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dan

produktivitas

pembelajaran

mereka di tempat kerja.

menciptakan

sesuatu

Berdasarkan analisa deskriptif
kecerdasan

dalam

emosional

diketahui

karyawan memiliki persepsi positif
terhadap kemampuan diri dan emosi

yang

dan

baru,

mencoba

serta

secara

bersama mengubah perilaku dalam
merefleksikan

pengetahuan

dan

pemahamannya.
Hal tersebut sejalan dengan hasil

mereka. Hal ini menunjukkan para

penelitian

karyawan memandang diri mereka

Moshabaki & Shojaei (2010) dalam

sudah

studi mereka yang meneliti mengenai

cukup

mampu

dalam

yang

dilakukan

mengendalikan diri, emosi dan juga

hubungan

aspek-aspek

manajer dan iklim organisasi dengan

yang

ada

dalam

kecerdasan

oleh

emosional

kecerdasan emosional. Sehingga tidak

learning

mengalami kesulitan saat terlibat di

bahwa hubungan yang positif dan

dalam perusahaan dan terus menerus

signifikan

antara

berupaya menciptakan sesuatu yang

emosional

manajer

benar-benar mereka inginkan dengan

organisasi

cara mengubah sistem secara efektif,

organization.

meningkatkan

penelitiannya pada 200 karyawan dari

mentransfer

kapasitas
pengetahuan

dirinya,
yang

beberapa

organization

bank

karyawan

hubungan

belajar

bersama, berani mengambil resiko

dan

positif

yang

iklim
learning

Rafiq (2011)

Islamabad/Rawalpindi

terjalin

kecerdasan

dengan

diperolehnya sehingga di antara para
selalu

menyatakan

dalam

swasta
mendeteksi
signifikan

antara kecerdasan emosi, kemampuan
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learning organization dan dimensinya

tersebut

dan menyatakan bahwa karyawan yang

kecerdasan emosional berhubungan

cerdas secara emosional memfasilitasi

positif dan signifikan dengan learning

kemampuan learning organization.

organization. Hal tersebut tentunya

Berdasarkan analisa deskriptif
learning

organization

diketahui

karyawan memiliki persepsi positif
terhadap

keinginan

menerus

memperluas

untuk

menggambarkan

diharapkan

dapat

bahwa

menciptakan

kesuksesan pula bagi organisasi itu
sendiri.

terus

kemampuan
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