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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dewasa ini banyak perusahaan yang menerapkan manajemen 

sumberdaya manusia yang dicirikan oleh adanya rencana dan pengembangan 

karir bagi para karyawannya (manajemen dan non-manajemen) untuk dapat 

meningkatkan mutu karyawan. Tidak dipungkiri tiap individu karyawan  berhak 

memiliki peluang  untuk mengembangkan karirnya, karena dengan 

mengembangkan karirnya seorang karyawan bisa dengan cepat menuju jenjang 

karir yang lebih tinggi. Namun dalam prakteknya mengapa ada saja karyawan 

yang karirnya  terlambat, dan bahkan berhenti atau mentok. Penyebabnya bisa 

jadi karena ada yang salah dalam sistem penilaian kinerja karyawan, ataupun 

adanya perlakuan diskriminasi. Di sisi lain dengan asumsi sistem karir di 

perusahaan  dinilai andal maka berarti yang menjadi faktor penyebab 

keterlambatan karir datangnya dari individu yang bersangkutan. 

Dalam penelitiannya Mangkuprawira (2007) mengatakan bahwa 

beberapa kasus tentang karir karyawan yang sering ditemukan adalah karyawan 

dengan cukup cerdas dan ketrampilannya yang hanya sebatas standar tetapi 

karirnya melaju cukup cepat sesuai dengan tahapannya, karyawan  yang cerdas 

dan trampil namun karirnya relatif lambat, dan karyawan yang kurang cerdas dan 

kinerjanya pun pas-pasan dan karirnya pun sangat terlambat. Kasus-kasus 

tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa hal itu sampai terjadi dan kalau 

begitu faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan perusahaan dalam 

menentukan karir seseorang. 

Selain faktor kecerdasan intelektual dan keterampilan kerja, salah satu 

faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan karir seseorang adalah unsur 

kecerdasan emosional sang karyawan. Mengapa demikian, karena kecerdasan 
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emosi merupakan kemampuan mengendalikan emosi tertentu secara stabil sesuai 

dengan perkembangan usianya. Semacam ada  kemampuan seseorang yang 

mumpuni dalam merespon atau bereaksi terhadap fenomena tertentu. Misalnya 

ketika menghadapi konflik internal dalam tim kerja. Disitu setiap individu 

karyawan bekerja dalam suatu sistem  yang memiliki ciri-ciri interaksi sosial. 

Idealnya proses umpan balik pun terjadi. Kemungkinan yang bakal terjadi adalah 

suasana kerja padat konflik dan bisa juga suasananya nyaman. Karena itu setiap 

karyawan harus mampu mengendalikan emosinya untuk menciptakan, 

mengembangkan, dan memelihara tim kerja yang kompak. 

Dengan akses tak terbatas ke para pelaku bisnis utama diseluruh dunia, 

dan juga penelitian yang dilakukan lebih dari 500 perusahaan, Goleman (2001) 

mendapatkan gambaran mengenai keterampilan yang dimiliki oleh para bintang 

kinerja disegala bidang, yang membuat membuat mereka berbeda dengan yang 

lainnya. Dari pekerjaan tingkat bawah sampai posisi eksekutif, faktor satu-

satunya yang paling penting bukanlah IQ, pendidikan tinggi, atau keterampilan 

teknis yang paling penting adalah kecerdasan emosi.  

Kecerdasan emosi mencakup kemampuan-kemampuan yang berbeda, 

tetapi saling melengkapi dengan kecerdasan akademik yaitu kemampuan-

kemampuan kognitif murni yang diukur dengan IQ. Banyak orang cerdas, dalam 

arti terpelajar tetapi tidak mempunyai kecerdasan emosi, ternyata bekerja 

menjadi bawahan orang ber-IQ lebih rendah tetapi unggul dalam keterampilan 

kecerdasan emosi (Goleman, 2001).Kecerdasan emosi menentukan potensi 

seseorang untuk mempelajari keterampilan-keterampilan praktis yang didasarkan 

pada lima unsurnya yaitu kesadaran diri, motivasi, pengaturan diri, empati, dan 

kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain. 

Di tingkat individu, unsur-unsur kecerdasan emosi dapat diidentifikasi, 

diukur, dan ditingkatkan. Di tingkat kelompok, ini mengandung arti penyelarasan 

dinamika-dinamika antar pribadi sedemikian sehingga kelompok menjadi lebih 

cerdas. Di tingkat organisasi, ini berarti peninjauan kembali peran hirarki untuk 
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menjadikan kecerdasan emosi sebagai sebuah prioritas yang diterapkan secara 

konkret dalam kebijakan-kebijakan perekrutan, pelatihan dan pengembangan, 

evaluasi kinerja, dan promosi. 

Di dalam kecerdasan emosi terdapat kemampuan  mengelola diri yang 

intinya berangkat dari kemampuan mengenali diri sendiri. Setelah mampu 

mengenali diri sendiri maka ia seharusnya mampu memotivasi dirinya dan 

mengelola emosinya  dalam berhubungan dengan orang lain dengan baik. 

Sebaliknya kalau seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya terjadilah 

penyimpangan atau kekacauan emosional; misalnya perilaku egoistis, egosentris, 

apriori, prasangka buruk, dan asosial. Dalam situasi seperti itu maka yang terjadi 

adalah timbulnya reaksi berlebihan dan negatif dari sang karyawan. Ia merasa  

setiap fenomena lingkungan kerjanya selalu dipandang bakal mengancam 

dirinya. Yang paling bahaya adalah timbulnya unsur destruktif, jauh dari perilaku 

konstruktif. Bisa juga ada yang bersifat pesimis atau merasa kurang percaya diri 

kalau akan mengusulkan kenaikan karir. Padahal sifat seperti itu akan merugikan 

dirinya sendiri.  

Kesadaran diri, kepercayaan diri, dan pengendalian diri; komitmen dan 

integritas; kemampuan berkomunikasi dan mempengaruhi; berinisiatf dan 

menerima perubahan. Goleman (2001) memperlihatkan bahwa kemampuan-

kemampuan ini dinilai paling tinggi dalam pasar kerja masa kini. Semakin tinggi 

anak tangga kepemimpinan yang anda daki, semakin penting semua aspek 

kecerdasan emosi, dan sering menentukn siapa dipekerjakan dan siapa dipecat, 

siapa ditinggalkan dan siapa dipromosikan. 

Bintang kinerja menonjol bukan hanya karena prestasi pribadinya sendiri 

tetapi juga karena mampu bekerja sama dengan baik didalam tim dan juga 

masyarakat. Mereka memaksimumkan produktivitas kelompok. Mereka yang tak 

dapat bekerja sama atau gampang meledak tak mampu mengelola perubahan atau 

konflik dan dapat meracuni seluruh perusahaan. 



4 
 

 
 

Mangkuprawira (2009) proposisi tentang hubungan antara dimensi emosi 

dan karir adalah semakin baik kecerdasan emosi seseorang maka semakin besar 

juga peluang karirnya untuk meningkat. Manajemen puncak akan memberi 

persetujuan kenaikan karir kepada karyawannya dengan pertimbangan yang 

bersangkutan dinilai bakal mampu menangani pekerjaan yang lebih berat. 

Disamping itu mereka harus mampu bekerjasama dan bahkan memiliki jiwa 

kepemimpinan dalam satu tim kerja. Untuk itu unsur kecerdasan emosi karyawan 

menjadi pertimbangan yang sangat penting. Dengan demikian disamping 

perusahaan harus memiliki perencanaan dan pengembangan karir yang efektif 

maka  ada beberapa hal yang yang harus dilakukan karyawan yakni, selalu 

melakukan evaluasi diri khususnya yang menyangkut  faktor-faktor intrinsik 

personal  yang mempengaruhi kinerja. Dengan evaluasi, karyawan akan mampu 

mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya khususnya tentang kecerdasan 

emosi, kalau sudah diketahui bahwa kecerdasan emosinya masih rendah maka 

yang dapat dilakukan adalah memahami sisi kelemahan dari rendahnya 

kecerdasan emosi, memahami faktor-faktor penyebab timbulnya emosi 

berlebihan, dan mencari upaya untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Semakin 

tinggi intensitas hubungan semakin banyak unsur kehidupan sosial yang bisa 

dipelajari. Intinya ada pembelajaran sosial khususnya dalam mengendalikan 

emosi yang berguna untuk membangun simpati dan empati serta memperkecil 

konflik, mengikuti pelatihan dan banyak membaca buku-buku praktis tentang 

kepribadian, pengelolaan diri, dan pengembangan kecerdasan emosi. Tujuannya 

adalah disamping meningkatnya kadar kognitif dan kecerdasan sosial juga 

semakin matangnya emosi dan juga kepribadian karyawan, membuat rencana 

umum  pengembangan karir individu untuk selama siklus kehidupan sebagai 

pekerja.  

Karir tidak semata-mata diposisikan sebagai hak individu karyawan. 

Tetapi juga sebagai “kewajiban” diri sendiri dalam membangun kepercayaan dari 

pihak manajemen. Karena itu setiap karyawan seharusnya menyiapkan potensi 
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dirinya antara lain dalam hal kecerdasan emosi. Kecerdasan dapat dicerminkan 

dari diplin diri, penundaan keinginan, berperan dalam komunikasi, mau 

mendengarkan, tidak menyalahkan, dan mampu memilih situasi secara tepat dan 

benar. Tentunya banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan kecerdasan emosi. Motivasi yang tinggi disebut-sebut merupakan 

faktor utama dalam meningkatkan kecerdasan emosi, khususnya motivasi dari 

keluarga.  Hackman dan Lawler (dalam Wijono, 2000) mengemukakan kalau ada 

hubungan antara motivasi kerja dan prestasi kerja. Dengan kata lain bahwa 

semakin tinggi motivasi kerja semakin tinggi pula prestasi kerja yang 

diperlihatkan oleh karyawan. 

Notoadmojo (1991) kompensasi sangatlah penting bagi karyawan sebagai 

individu, karena merupakan pencerminan dari ukuran nilai pekerjaan karyawan 

dan penghargaan atas prestasi kerjanya. Sehingga dengan demikian besar 

kecilnya kompensasi tersebut akan memicu seseorang untuk berprestasi lebih 

baik dan mencegah keluarnya karyawan dari organisasi atau perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu perusahaan akan meningkatkan karir karyawannya jika karyawan 

tersebut mampu menunjukkan kinerja yang baik. 

Tugas-tugas yang menumpuk dirasa dapat membuat suasana hati 

seseorang memburuk jadi disana dibutuhkan pendamping hidup untuk bisa 

dijadikan teman berbagi ataupun sumber motivasi dalam diri seseorang tersebut. 

Faktor-faktor dari luar dapat berpengaruh terhadap dunia kerja, karena individu 

dapat pula beraktivitas dengan lingkungan di luar tempat kerjanya. Ketika 

aktivitas di luar organisasi menimbulkan stres, dapat saja stres ini terbawa ketika 

bekerja (Greenberg & Baron, 2000). Stressor ekstra organisasional ini meliputi 

faktor-faktor seperti hubungan keluarga, wilayah tempat tinggal dan faktor-faktor 

ekonomis, status perkawinan, dinamika perubahan angkatan kerja (Hendrix et al., 

1985). Oleh karena itu rasa berbagi kepada pasangan merupakan cara paling 

efektif dalam meredam stres yang ditimbulkan didalam dunia kerja. 
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Anaroga (2009) mengatakan kalau motivasi adalah sesuatu yang 

menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja 

dalam psikologi karya biasa disebut pendorong semaangat kerja. Kuat dan 

lemahnya motivasi kerja seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya 

prestasinya. Pemberian motivasi dari pasangan dirasa sangat berpengaruh besar 

bagi berkembangnya karier seorang karyawan. Motivasi sendiri merupakan suatu 

model dalam menggerakkan dan mengarahkan para karyawan agar dapat 

melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai sasaran dengan penuh 

kesadaran, kegairahan, dan bertanggung jawab. Berelson dan Steiner (dalam 

Sobur, 2003) mengemukakan bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang 

member kekuatan, yang menggiatkan, atau yang menggerakkan, sehingga 

disebut ‘penggerakan’ dan yang mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah 

tujuan-tujuan. Secara singkat, motivasi itu adalah segala daya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Selain itu, motivasi dari keluarga khususnya pasangan sangat dibutuhkan 

oleh seorang pekerja yang dimana saat berada dikantor terjadi permasalahan 

yang tidak diinginkan dan setelah sampai dirumah dia akan merasa beban dan 

permasalahan yang terjadi di kantor seketika hilang dengan adanya dukungan 

dan perhatian dari pasangannya.  

Sobur (2003) mengemukakan motivasi dari seorang karyawan dapat 

timbul karena beberapa faktor seperti prestasi, penghargaan, tanggung jawab, 

kemajuan atau promosi, pekerjaan itu sendiri, dan potensi bagi pertumbuhan 

pribadi. Namun, bila faktor-faktor tersebut tidak ada ditempat kerja, karyawan 

akan kekurangan motivasi. 

Salah satu faktor penting peningkatan karir yaitu karena besarnya rasa 

tanggung jawab dari adanya status perkawinan, yang merupakan bentuk 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang diterima serta diakui 

secara universal.  Gibson dkk (1987) mengatakan bahwa pada umumnya prestasi 

kerja itu dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan 
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kesanggupan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Secara naluri 

seseorang akan melakukan segala hal untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan juga keluarganya yang dilandasi akan rasa tanggung jawab yang 

besar sebagai kepala rumah tangga. 

Karyawan yang belum menikah merupakan individu bebas yang bisa 

melakukan segala hal dengan keputusan dan keinginan sendiri tanpa harus 

mempertimbangkan kepentingan, keputusan, dan keinginan orang lain. Sehingga 

karyawan yang belum menikah akan cenderung lebih bebas daripada karyawan 

yang sudah menikah yang dimana pada saat pengambilan keputusan masih harus 

melalui fase yang lebih rumit. Karena pernikahan merupakan suatu pengalaman 

baru bagi semua individu yang banyak berdampak pada perilaku serta kebiasan-

kebiasaannya. Karyawan yang belum menikah tersebut belum merasa memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk keluarganya, karena masih sering memikirkan 

kehendaknya sendiri. Lajang/ hidup sendiri (single) merupakan salah satu pilihan 

hidup yang ditempuh oleh seorang individu. Hidup sendiri berarti ia sudah 

memikirkan resiko-resiko yang akan timbul sehingga mau tidak mau ia harus 

siap menanggung segala kerepotan yang muncul dalam perjalanan hidupnya 

(Dariyo, 2004). 

Dalam dunia kerja, makin kompleks pekerjaan makin penting kecerdasan 

emosi, apalagi bila kekurangan dalam kemampuan ini bisa terganggu dalam 

menggunakan keahlian teknik atau keenceran otak yang mungkin dimilikinya 

(Goleman, 2001). Selain itu Goleman juga mengungkapkan kalau kecerdasan 

emosi menentukan potensi kita untuk mempelajari keterampilan-keterampilan 

praktis yang didasarkan pada lima unsurnya yaitu kesadaran diri, motivasi, 

pengaturan diri, empati, dan kecakapan dalam membina hubungan dengan orang 

lain. 

Pernikahan sering terjadi karena seseorang berpikir secara emosional 

untuk melakukan pernikahan serta dapat meningkatkan kematangan emosi bagi 

seseorang yang melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai 



8 
 

 
 

dan siap untuk menikah (Sanderwitz dan Paxman dalam Sarwono, 1994), tetapi 

sebenarnya hidup berumah tangga membutuhkan kematangan emosi dan 

pemikiran lebih untuk menghadapi dan mengendalikan hakekat perkawinan dan 

peran orang tua yang akan disandang (Adhim, 2002). 

Cargen dan Melko (1982) menyatakan bahwa individu lajang biasanya 

merasa tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan berdiskusi mengenai 

berbagai hal, dan menganggap bahwa kebanyakan orang merasa kesepian, 

sehingga seseorang yang masih lajang sulit untuk terbuka dan cenderung 

bersikap egois. 

Dilain sisi pertanyaan besar apakah kecerdasan emosi itu dipengaruhi 

oleh status pernikahan. Pada kenyataannya, pernikahan dirasa dapat membantu 

dan memberikan masukan yang dapat dijadikan proses belajar bagi pasangan 

tersebut supaya lebih terarah dan benar sesuai dengan keinginan dari 

lingkungannya. Kondisi ini berpengaruh pada kehidupan pribadi maupun 

sosialnya. Aspek emosi akan lebih terarah karena terdapat suatu kenyataan-

kenyataan yang harus dihadapi bersama dan dapat memecahkan persoalan hidup 

bersama dengan tahap-tahap lain dari individu itu sendiri. 

Motivasi seorang untuk melajang ada bermacam-macam (Kartono, 2006), 

beberapa diantaranya yaitu tidak pernah mencapai usia kematangan yang 

sebenarnya, identifikasi secara ketat terhadap orangtua, egosentrisme atau 

narsisme yang berlebihan, musim pasang dari kebudayaan individualism. 

Sedangkan, motivasi menikah menurut Kartono (2006) menyebutkan 

alasan dan motivasi seorang untuk menikah antara lain distimulir oleh dorongan-

dorongan romantik, hasrat untuk mendapatkan kemewahan hidup, ambisi besar 

untuk mencapai status sosial tinggi, keinginan untuk mendapatkan asuransi hidup 

dimasa tua, keinginan untuk mendapatkan kepuasan seks dengan partnernya, 

hasrat untuk melepaskan diri dari belenggu kungkungan keluarga/ orang tua, 

dorongan cinta terhadap anak, keinginan untuk mengabadikan nama leluhur, 

malu kalau sampai disebut “perawan tua”, motif-motif tradisional, dan berbagai 
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macam alasan lainnya. Alasan yang lebih primer yaitu hasrat berdampingan 

untuk hidup bahagia bersama dengan pribadi yang dicintai dan meningkatkan 

motivasi untuk lebih maju dan menghindari terjadinya konflik karena dengan 

adanya pernikahan keduanya akan saling membantu dan memberikan masukan 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi didalam kehidupannya. 

Hauck (2001) berpendapat kalau perkawinan merupakan suatu bisnis 

dimana bila para karyawan di tempat kerja itu semakin mengejar banyak 

persamaan, maka mereka akan semakin cocok dan prestasipun juga akan 

meningkat. Alasan lainnya yaitu kehidupan seks yang aman dan menyenangkan, 

serta pandangan kalau perkawinan masih merupakan institusi terbaik untuk 

membesarkan anak, serta untuk mencapai gaya hidup yang lebih baik. 

Maka dari itu penelitian disini digunakan untuk mengukur dan 

menanyakan apakah ada perbedaan kecerdasan emosi antara karyawan yang 

sudah menikah dengan karyawan yang belum menikah. Supaya peneliti dapat 

melihat apakah pernikahan itu juga dapat mempengaruhi kecerdasan emosi dari 

seseorang itu sendiri. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di paparkan diatas maka rumusan 

masalahnya  adalah apakah ada perbedaan kecerdasan emosi antara karyawan 

yang sudah menikah dengan karyawan yang belum menikah? 

 

C. Tujuan Masalah 
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas  maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui perbedaan kecerdasan emosi antara karyawan yang sudah 

menikah dengan karyawan yang belum menikah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dalam 

usaha memperoleh pemahaman dan dapat bermanfaat sebagai studi dalam 

rangka pengembangan konsep psikologi, serta pengujian secara metodologis 

khususnya pada bidang psikologi industri dan organisasi mengenai perbedaan 

kecerdasan emosi terhadap karyawan yang sudah atau belum menikah. 

2. Manfaat Praktis  

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu dan 

memberikan sumber masukan bagi masyarakat umum khususnya bagi para 

karyawan perusahaan swasta ataupun negeri baik yang sudah menikah 

maupun yang belum menikah mengenai kecerdasan emosinya. 


