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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pelatihan  

Pelatihan merupakan penunjang untuk membangun SDM menuju era 

globalisasi yang penuh dengan tantangan. Dengan semakin kompleksnya 

tantangan di dunia bisnis, maka kegiatan pelatihan tidak dapat diabaikan begitu 

saja terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam serta 

berat pada era milenium ini. 

Pelatihan tidak hanya dilakukan pada karyawan baru saja, namun juga pada 

karyawan lama supaya tetap konsisten dalam kinerjanya. Disadari atau tidak, 

penempatan karyawan pada bidang kerja tidak dapat menjamin bahwa mereka 

akan otomatis sukses dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, perusahaan sangat 

membutuhkan program pelatihan untuk para karyawannya supaya dapat sukses 

dalam bidang pekerjaannya yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. 

2.1.1.1 Pengertian Pelatihan 

Benardian dan Russell (Akhyadi, 2015: 203) menyatakan pelatihan dalam 

pengertian ini merupakan setiap usaha untuk meningkatkan kinerja 

karayawan/pegawai pada pekerjaan yang dipegangnya saat ini atau yang terkait 

dengan pekerjaannya. 

Sumber lain, Bangun (2012: 202) mendefinisikan pelatihan adalah suatu 

proses memperbaiki keterampilan kerja karyawan untuk membantu pencapaian 

tujuan perusahaan.  
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Menurut Hardjanto dalam Pakpahan et al. (2014: 118) “Pelatihan adalah 

bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis dan segera. Spesifik 

berarti pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis 

dan segera berarti yang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan”. 

Pelatihan menurut Edwin B. Flippo (Hasibuan, 2000: 70) yaitu merupakan 

suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang pegawai untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. 

Menurut Mangkuprawira dan Hubeis (Hamali, 2016: 62) “Pelatihan bagi 

karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian 

tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan 

tanggungjawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar kerja. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

Pelatihan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu 

karyawan/pegawai baik itu mengembangkan kemampuan, menambah 

pengetahuan, atau meningkatkan keterampilan para karyawan/pegawai dalam 

upaya pencapaian kinerjanya secara optimal yang berhubungan dengan suatu 

pekerjaan yang dilakukannya. 

2.1.1.2 Manfaat dan Kebutuhan Pelatihan 

Pelaksanaan pelatihan yang efektif akan mendatangkan manfaat yang baik 

bagi karyawan, tentunya juga akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. 

Selain itu juga mendatangkan manfaat bagi penumbuhan dan pemeliharaan 

hubungan yang serasi antar anggota organisasi. Menurut Rivai dan Sagala (2010: 

217) manfaat pelatihan adalah sebagai berikut: 
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a. Manfaat untuk karyawan 

1. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah; 

2. Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya 

diri; 

3. Membantu karyawan mengatasi stres, tekanan, frustasi dan konflik; 

4. Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara dan menulis 

dengan latihan; 

5. Membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru. 

b. Manfaat untuk perusahaan 

1. Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level perusahaan; 

2. Memperbaiki moral SDM; 

3. Membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kualitas 

kerja; 

4. Membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan; 

5. Membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stres dan tekanan 

kerja. 

c. Manfaat dalam hubungan SDM, intra antar grup dan pelaksanaan kebijakan 

1. Meningkatkan komunikasi antargrup dan individual; 
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2. Membantu dalam orientasi bagi karyawan baru dan karyawan transfer atau 

promosi; 

3. Meningkatkan keterampilan interpersonal; 

4. Meningkatkan kualitas moral; 

5. Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan dan koordinasi. 

Pelatihan akan berhasil jika proses pelatihan dilaksanakan secara optimal, 

yakni sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya kebutuhan itu adalah untuk 

memenuhi kekurangan pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau sikap 

dengan masing-masing kadar yang bervariasi. 

Menurut Rivai dan Sagala (2010: 219) kebutuhan dapat digolongkan 

menjadi: 

1. Kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Kebutuhan ini biasanya dapat 

dikenali dari prestasi karyawannya yang tidak sesuai dengan standar hasil kerja 

yang dituntut pada jabatan itu. Meskipun tidak selalu penyimpangan ini dapat 

dipecahkan dengan pelatihan. 

2. Memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya. Pada tingkat hierarki manapun 

dalam perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan. Alasannya bermacam-

macam, ada yang menyebutkan untuk mengatasi kejenuhan, ada juga yang 

menyebutkan untuk membentuk orang generalis. 

3. Untuk memenuhi tuntutan perubahan. Perubahan-perubahan, baik intern 
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(perubahan sistem, struktur organisasi) maupun ekstern (perubahan teknologi, 

perubahan orientasi bisnis perusahaan) sering memerlukan adanya tambahan 

pengetahuan baru. 

2.1.1.3 Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan dalam situasi pekerjaan ialah mengembangkan 

kemampuan individu dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi saat ini dan di 

masa yang akan datang. Dengan demikian, menurut Janis Fisher Chan (Akhyadi, 

2015: 204) tujuan pelatihan adalah membantu orang mempelajari sesuatu yang 

mereka perlu ketahui atau yang bisa mereka lakukan untuk tujuan spesifik, 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi, menjalankan tugas khusus, menyiapkan 

tanggungjawab baru, atau mencapai sasaran karir. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelatihan menurut Nasution 

(Hamali, 2016: 68) adalah sebagai berikut:  

1. Memperbaiki moral kerja karyawan; 

2. Karyawan diharapkan melaksanakan pekerjaan lebih baik; 

3. Karyawan diharapkan dapat memelihara/merawat mesin-mesin atau peralatan 

produksi lebih baik; 

4. Karyawan diharapkan dapat menekan pemborosan pemakaian bahan baku; 

5. Karyawan diharapkan dapat menekan angka kecelakaan kerja dengan bekerja 

lebih hati-hati; 
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6. Pengawasan yang tidak perlu dapat dikurangi dan karyawan diharapkan 

bekerja lebih mandiri. 

2.1.1.4 Metode Dalam Pelatihan  

  Begitu pentingnya pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi 

kerja karyawan, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari 

pimpinan perusahaan terhadap karyawan dalam upaya untuk selalu 

mengoptimalkan kinerjanya. Pelatihan sumber daya manusia akan meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan atas pekerjaan yang karyawan 

kerjakan. Menurut Bangun (2012: 210) terdapat metode dalam pelatihan tenaga 

kerja antara lain: 

1. Metode on the job training 

Merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh perusahaan dalam 

melatih tenaga kerjanya. Para karyawan mempelajari pekerjaannya sambil 

mengerjakannya secara langsung. Kebanyakan perusahaan menggunakan orang 

dalam perusahaan yang melakukan pelatihan terhadap sumber daya 

manusianya, biasanya dilakukan oleh atasan langsung. Dengan menggunakan 

metode ini, lebih efektif dan efisien pelaksanaan latihan karena disamping 

biaya pelatihan yang lebih murah, tenaga kerja yang dilatih lebih mengenal 

dengan baik pelatihnya. Adapun empat metode yang digunakan, antara lain: 

a. Rotasi pekerjaan (job rotation), merupakan pemindahan pekerjaan dari satu 

pekerjaan ke pekerjaan lainnya dalam organisasi, sehingga dapat menambah 
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pengetahuan dan pengalaman tenaga kerja. 

b. Penugasan yang direncanakan, menugaskan tenaga kerja untuk 

mengembangkan kemampuan dan pengalamannya tentang pekerjaannya. 

c. Pembimbingan, pelatihan tenaga kerja langsung oleh atasannya. Metode ini 

sangat efektif dilakukan karena atasan langsung sangat mengetahui 

bagaimana keterampilan bawahannya, sehingga lebih tahu menetapkan 

metode yang digunakan. 

d. Pelatihan posisi, tenaga kerja yang dilatih untuk dapat menduduki suatu 

posisi tertentu. Pelatihan seperti ini diberikan kepada tenaga kerja yang 

mengalami perpindahan pekerjaan. Sebelum dipindahkan ke pekerjaan baru 

terlebih dahulu diberikan pelatihan agar mereka dapat mengenal lebih dalam 

tentang pekerjaannya. 

2. Metode off the job training 

Dalam metode ini, pelatihan dilaksanakan dimana karyawan dalam keadaan 

tidak bekerja dengan tujuan agar terpusat pada kegiatan pelatihan saja. Pelatih 

didatangkan dari luar organisasi atau para peserta mengikuti pelatihan di luar 

organisasi. Hal ini dilakukan karena kurang atau tidak tersedianya pelatih 

dalam perusahaan. Keuntungan dengan metode ini, para peserta latihan tidak 

merasa jenuh dilatih oleh atasannya langsung, metode yang diajarkan pelatih 

berbeda sehingga memperluas pengetahuan. Kelemahannya adalah biaya yang 

dikeluarkan relatif besar, dan pelatih belum mengenal secara lebih mendalam 
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para peserta latihan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam 

pelatihan. Metode ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain: 

a. Business games, peserta dilatih dengan memecahkan suatu masalah, 

sehingga para peserta dapat belajar dari masalah yang sudah pernah terjadi 

pada suatu perusahaan tertentu. Metode ini bertujuan agar para peserta 

latihan dapat lebih baik dalam pengambilan keputusan dan cara mengelola 

operasional perusahaan dengan baik. 

b. Vestibule school, tenaga kerja dilatih dengan mengunakan peralatan yang 

sebenarnya dan sistem pengaturan sesuai dengan yang sebenarnya tetapi 

dilaksanakan di luar perusahaan. Tujuannya adalah untuk menghindari 

tekanan dan pengaruh kondisi dalam perusahaan. 

c. Case Study, dimana peserta dilatih untuk mencari penyebab timbulnya suatu 

masalah, kemudian dapat memecahkan masalah tersebut. Pemecahan 

masalah dapat dilakukan secara individual atau kelompok atas masalah-

masalah yang ditentukan. 

2.1.1.5  Alasan Pentingnya Pelatihan 

Menurut Sedarmayanti (2017: 488) menyatakan bahwa pelatihan 

merupakan usaha mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya kesenjangan 

antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki perusahaan/organisasi. 

Usaha tersebut dilakukan untuk peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki 

karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah 
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sikap. Karyawan merupakan kekayaan organisasi yang paling berharga, karena 

dengan segala potensi yang dimilikinya, karyawan dapat terus dilatih dan 

dikembangkan, sehingga dapat lebih berdaya guna, prestasinya menjadi semakin 

optimal untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi. 

Adanya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang 

dikehendaki organisasi, menyebabkan perlunya organisasi menjembatani 

kesenjangan tersebut, salah satu caranya dengan pelatihan. Dengan demikian 

diharapkan seluruh potensi yang dimiliki karyawan, yaitu pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dapat ditingkatkan, akhirnya kesenjangan berkurang atau 

tidak terjadi lagi kesenjangan. 

2.1.1.6 Kapan Pelatihan Diperlukan 

Menurut Shawn Doyle (Akhyadi, 2015: 202) beberapa situasi dimana 

pelatihan benar-benar dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Ketika karyawan baru dipekerjakan. Ketika karyawan baru dipekerjakan, dia 

harus memperoleh orientasi karyawan baru. Terdapat beberapa alasan untuk 

hal ini: 

a. Mengurangi kecemasan/ketegangan; 

b. Karyawan baru lebih cepat beradaptasi dan menjadi lebih efisien dengan 

lebih cepat; 

c. Mereka memutuskan bergabung dengan perusahaan dan menerima posisi 

yang diberikan, meskipun belum bergabung sepenuhnya; 
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d. Ketika perusahaan membuat komitmen memberi orientasi kepada 

karyawan baru, mereka merasa dihargai. 

2. Ketika ada masalah kinerja. Berulang-ulang seorang karyawan mengalami 

kegagalan karena mereka ingin melakukan yang terbaik dalam perannya, tetapi 

tidak diberi pelatihan secukupnya atau mereka tidak tahu bagaimana 

melakukan pekerjaannya. 

3. Ketika pelatihan merupakan bagian dari rencana pengembangan individu. 

Setiap karyawan harus memiliki rencana pngembangan individu, rencana 

pengembangan yang dikaitkan dengan sasaran jangka panjang karyawan. Ada 

banyak manfaat rencana pengembangan itu, diantaranya ialah meningkatnya 

produktivitas, lebih mudah menemukan talenta untuk mengisi posisi manajerial 

pada suatu hari. 

4. Ketika ada perubahan besar-besaran yang sedang terjadi di dalam organisasi. 

Jika terjadi perubahan di dalam perusahaan, divisi, atau tim, para pekerja perlu 

dilatih bagaimana menanganinya. Berilah mereka pelatihan secara 

berkelompok; hal ini akan memberi kesempatan kepada mereka melakukan 

diskusi yang mendalam mengenai masalah dan tantangan yang mereka hadapi. 

5. Ketika ada produk, proses, atau prosedur baru. Jika ada program/perangkat 

lunak baru yang diperkenalkan, mereka harus dilatih bagaimana 

menggunakannya. Jika kebijakan baru SDM diimplementasikan, adakan 

pelatihan untuk sosialisasi kebijakan baru itu. 
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6. Ketika organisasi membangun kekuatan cadangan sebagai bagian dari rencana 

suksesi. Setiap organisasi memiliki talenta di masa yang akan datang-penyelia, 

manajer dan eksekutif pada setiap departemen. Pertanyaannya adalah apakah 

organisasi akan merekrut talenta dari dalam atau dari luar organisasi. 

Keuntungan mngembangkan talenta dari dalam ialah begitu seseorang berhenti, 

posisi itu diisi dengan cepat oleh talenta yang sudah disiapkan. Jika dari luar 

organisasi, akan memakan waktu lama, bisa berbulan-bulan. 

7. Ketika para pekerja meminta. Kebanyakan karyawan yang meminta pelatihan 

pada umumnya bersemangat dan merasa mereka membutuhkannya. Jika 

kasusnya seperti itu, pimpinan harus mengabulkan permintaannya selama 

mereka membutuhkan pengetahuan atau keterampilan untuk pekerjaan saat ini 

atau di masa yang akan datang.  

2.1.1.7 Indikator Pelatihan 

Indikator-indikator pelatihan menurut Mangkunegara (2013: 62) 

diantaranya:  

1. Jenis Pelatihan  

Berdasarkan analisis kebutuhan program pelatihan yang telah dilakukan, 

maka perlu dilakukan pelatihan peningkatkan kinerja pegawai dan etika kerja 

bagi tingkat bawah dan menengah.  

2. Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan harus konkrit dan dapat diukur, oleh karena itu pelatihan 
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yang akan diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja 

agar peserta mampu mencapai kinerja secara maksimal dan meningkatkan 

pemahaman peserta terhadap etika kerja yang harus diterapkan.  

3. Materi 

Materi pelatihan dapat berupa: pengelolaan (manajemen), tata naskah, 

psikologis kerja, komunikasi kerja, disiplin dan etika kerja, kepemimpinan 

kerja dan pelaporan kerja.  

4. Metode Yang Digunakan  

Metode pelatihan yang digunakan adalah metode pelatihan dengan teknik 

partisipatif yaitu diskusi kelompok, konfrensi, simulasi, bermain peran 

(demonstrasi) dan games, latihan dalam kelas, test, kerja tim dan study visit 

(studi banding). 

5. Kualifikasi Peserta  

Peserta pelatihan adalah pegawai perusahaan yang memenuhi kualifikasi 

persyaratan seperti karyawan tetap dan staf yang mendapat rekomendasi 

pimpinan.  

6. Kualifikasi Pelatih  

Palatih/instruktur yang akan memberikan materi pelatihan harus memenuhi 

kualifikasi persyaratan antara lain: mempunyai keahlian yang berhubungan 

dengan materi pelatihan, mampu membangkitkan motivasi dan mampu 

menggunakan metode partisipatif.  
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7. Waktu (Banyaknya Sesi) 

Banyaknya sesi materi pelatihan terdiri dari 67 sesi materi dan 3 sesi 

pembukaan dan penutupan pelatihan kerja. Dengan demikian jumlah sesi 

pelatihan ada 70 sesi atau setara dengan 52,2 jam. Makin sering petugas 

mendapat pelatihan, maka cenderung kemampuan dan keterampilan pegawai 

semakin meningkat. 

2.1.2 Kecerdasan Emosi 

Sebagaimna hasil penelitian Daniel Goleman (Mangkunegara, 2008: 35) 

menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja ditentukan hanya 20 persen dari IQ. 

Sedangkan 80 persen lagi ditentukan oleh kecerdasan emosi (EQ/Emotional 

Quotient). Begitu pula disimpulkan oleh Joan Beck (Mangkunegara, 2008: 35) 

bahwa IQ sudah berkembang 50 persen sebelum usia 5 tahun, 80 persen 

berkembangnya sebelum 8 tahun, dan hanya berkembang 20 persen sampai akhir 

masa remaja, sedangkan kecerdasan emosi (EQ) dapat dikembangkan tanpa batas 

waktu. Oleh karena itu pimpinan dan manajer jika mengharapkan pencapaian 

kinerja maksimal di perusahaannya, upaya yang paling tepat bagaimana membina 

diri dan membina SDM bawahan untuk memiliki kecerdasan emosi baik. 

Menurut Hamali (2016: 72) sebuah perusahaan membutuhkan karyawan 

yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektualnya saja, namun juga kecerdasan 

emosional dan spiritual. Pertimbangannya didasari oleh kenyataan bahwa dalam 

kehidupan berorganisasi, dapat memunculkan fenomena konflik, 

ketidakharmonisan hubungan horizontal maupun vertikal, frustasi karyawan dan 

menurunnya motivasi kerja. Masalah-masalah itu tidak cukup hanya disolusikan 
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dengan pendekatan kecerdasan intelektual. Seseorang yang sangat pandai dan 

terampil dalam penguasaan bidang pengetahuan tertentu serta mrmiliki sikap 

positif terhadap kerja, tetapi ternyata tidak mampu membangun komunikasi 

dengan sesama rekan dan atasan, sering mengeluh, menyendiri, egoistis, mudah 

emosional dan terkadang sebagai faktor pembuat konflik. Kondisi seperti ini dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan, yang mana kinerja perusahaan ini dipegaruhi 

oleh kinerja karyawan yang ada di dalamnya.  Oleh karena itu, diperlukan pula 

pendekatan kecerdasan emosi. 

2.1.2.1 Pengertian Kecerdasan Emosi 

 Istilah kecerdasan emosional telah diterima dan diakui kegunaanya. Studi-

studi menunjukan bahwa seorang profesional yang secara teknik unggul dan 

memiliki EQ tinggi adalah orang-orang yang mampu mengatasi konflik, melihat 

kesenjangan yang perlu dijembatani, melihat hubungan yang tersembunyi yang 

menyajikan peluang, berinteraksi, penuh pertimbangan untuk menghasilkan yang 

lebih berharga, lebih siap, lebih cekatan dan lebih cepat dibandingkan orang lain. 

 Menurut Ary Ginanjar Agustian dalam Jaya et al. (2012: 1038) 

“Kecerdasan Emosional adalah sebuah kemampuan untuk mendengarkan bisikan 

emosi, dan menjadikannya sebagai sumber informasi maha penting untuk 

memahami diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan”. 

 Pengertian kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Philip Carter 

dalam Jaya et al. (2012: 1039) bahwa orang yang memiliki soft competency sering 

disebut memiliki kecerdasan emosional atau Emotional Intelligence yang sering 
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diukur sebagai Emotional Quotient (EQ), adalah kemampuan menyadari emosi 

diri sendiri dan emosi orang lain. 

 Menurut Sojka and Deeter dalam Supriyanto dan Troena (2012: 695) 

“Kecerdasan Emosi adalah penerimaan, pengintepretasian, pemberian reaksi dari 

seseorang ke orang lain”. 

 Hal serupa dikemukakan oleh Carmichael dalam Supriyanto dan Troena 

(2012: 695) yang menyatakan kecerdasan emosi adalah proses spesifik dari 

kecerdasan informasi yang meliputi kemampuan untuk memunculkan dan 

mengekspresikan emosi diri sendiri kepada orang lain, pengaturan emosi 

(controlling), serta penggunaan emosi untuk mencapai tujuan. 

 Menurut Prati et al. dalam Supriyanto dan Troena (2012: 695) 

“Kecerdasan Emosi adalah kemampuan untuk membaca dan memahami orang 

lain, dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk mempengaruhi 

orang lain melalui pengaturan dan penggunaan emosi. Jadi kecerdasan emosi 

dapat diartikan tingkat kecemerlangan seseorang dalam menggunakan 

perasaannya untuk merespon keadaan perasaan dari diri sendiri maupun dalam 

menghadapi lingkungannya”. 

 Dari berbagai pengertian kecerdasan emosi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan emosi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk dapat memahami emosi diri dan emosi orang lain serta 

menjadikannya sebagai dorongan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai 

tujuan tertentu. 
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2.1.2.2 Aspek-aspek Kecerdasan Emosi 

 Kecerdasan Emosi dapat diukur dari beberapa aspek-aspek yang ada. 

Menurut Goleman dalam Trihandini (2005: 23) terdapat lima kecakapan dasar 

dalam kecerdasan emosi, yaitu: 

1. Self Awareness / Kesadaran Diri 

Merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui perasaan dalam dirinya 

dan efeknya serta menggunakannya untuk membuat keputusan bagi diri 

sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis, atau kemampuan diri dan 

mempunyai kepercayaan diri yang kuat lalu mengkaitkannya dengan sumber 

penyebabnya. 

2. Self Management / Pengaturan Diri 

Yaitu merupakan kemampuan menangani emosinya sendiri, mengekspresikan 

serta mengendalikan emosi, memiliki kepekaan terhadap kata hati, untuk 

digunakan dalam hubungan dan tindakan sehari-hari. 

3. Motivation / Motivasi 

Motivasi adalah kemampuan menggunakan hasrat untuk setiap saat 

membangkitkan semangat tenaga untuk mencapai keadaan yang lebih baik 

serta mampu mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif, mampu 

bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. 

4. Social Awareness / Empati 
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Empati merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang 

lain, mampu memahami perspektif orang lain, dan menimbulkan hubungan 

saling percaya serta mampu menyelaraskan diri dengan berbagai tipe individu. 

5. Relationship Management / Keterampilan Sosial 

Merupakan kemampuan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan 

dengan orang lain dan menciptakan serta mempertahankan hubungan dengan 

orang lain, bisa mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan 

perselisihan dan bekerjasama dalam tim. 

2.1.2.3 Kecerdasan Emosi untuk Pengembangan Diri Efektif 

1. Mengetahui Emosi 

 Menurut Mangkunegara (2008: 43) terdapat kemampuan untuk 

mengetahui emosi kita dengan cara: 

a. Mengetahui cetusan temperamen dan berusaha menghindari arus tidak sehat; 

b. Menghentikan kebencian, karena kita tidak mungkin mengarahkan perasaan 

negatif secara efektif; 

c. Mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk merespon tekanan-tekanan. 

2. Mengelola Emosi 

Mengelola emosi berarti memahami emosi diri sendiri dan emosi orang 

lain. Hal ini berarti pula kita belajar mengendalikan dorongan untuk bertindak 

berdasarkan perasaan. Untuk itu kita perlu memahami sistem emosi pada manusia, 
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sebagaimana dikemukakan oleh Hendrie Weisinger (Mangkunegara, 2008: 44) 

bahwa sistem emosi manusia mengandung empat komponen, yaitu: 

a. Pikiran; 

b. Perubahan fisiologis; 

c. Kecenderungan perilaku; 

d. Konteks emosional yang memberikan warna dari ketiga komponen emosi (a, 

b dan c). 

Kemudian, Patricia Patton (Mangkunegara, 2008: 44) menjelaskan cara 

mengelola emosi sebagai berikut: 

a. Belajar mengidentifikasi hal yang biasanya memicu emosi dan respon apa 

yang biasanya diberikan. Hal ini akan memberikan informasi tentang 

tingkah laku kita yang perlu diubah; 

b. Belajar dari kesalahan. Ketika kita melihat bahwa lingkaran emosi yang 

tidak pas terjadi pada kita, maka kita perlu memusatkan diri untuk 

mengubah hal itu; 

c. Belajar membedakan segala hal di sekitar kita yang dapat memberikan 

pengaruh. Dengan demikian kita akan memperoleh keharmonisan batin 

yang lebih baik; 

d. Belajar untuk selalu bertanggungjawab terhadap setiap tindakan agar dapat 

mengendalikan emosi; 
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e. Belajar mencari kebenaran. Memahami dan menerima kenyataan adalah 

langkah awal untuk menyadari kebutuhan kita untuk berubah; 

f. Belajar memanfaatkan waktu secara maksimal untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Menyelesaikan masalah dengan segera akan membebaskan kita 

dari rasa tertekan; 

g. Belajar menggunakan kekuatan dan sekaligus kerendahan hati. Jangan 

merendahkan diri dan orang lain. 

3. Mengelola Emosi Sendiri 

 Mengelola emosi kita berarti memahami kondisi emosi dan 

mengkaitkannya dengan yang sedang dihadapi agar memberikan dampak positif. 

Beberapa teknik untuk mengelola emosi adalah menggunakan humor, 

mengarahkan kembali energi emosi, dan mengambil jeda. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Taufik Bahaudin (Mangkunegara, 2008: 45) sebagai berikut: 

a. Menggunakan humor 

Humor mampu menghilangkan emosi negatif seperti kesedihan, depresi dan 

kemarahan. 

b. Mengarahkan kembali energi emosi 

Pada saat ketegangan emosi naik, maka penggunaan emosi juga meningkat. 

Dalam situasi seperti ini, cara terbaik adalah mengarahkan energi yang 

sudah timbul tersebut untuk mengerjakan kegiatan yang tidak ada 
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hubungannya dengan apa yang menjadi penyebab timbulnya kondisi ini. 

Dengan kata lain kita mengarahkan pikiran pada kegiatan lainnya. 

c. Mengambil jeda 

Suatu cara untuk mengurangi tekanan emosi dengan mengarahkannya pada 

kegiatan yang mampu “melupakan” atau mengalihkannya agar emosi 

menjadi normal. 

4. Mengelola Emosi Diri dan Orang Lain 

Menurut Mangkunegara (2008: 46) mengelola emosi diri dan orang lain 

dalam upaya meningkatkan kecerdasan emosi, yaitu: 

a. Jangan meruntuhkan kerja anggota tim dengan mengabaikan prestasi 

mereka; 

b. Jangan menggunakan intimidasi sebagai sarana pengembangan semangat 

tim; 

c. Jangan mengangkat konsultan luar dengan tujuan untuk menjatuhkan orang 

lain; 

d. Jangan memberikan pelayanan dengan cara mengabaikan keberadaan orang 

lain; 

e. Jangan menciptakan harapan yang tidak realistik dengan orang lain; 

f. Jangan meminta lebih dari yang akan kita berikan kepada orang lain; 
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g. Jangan menggunakan manipulasi dan pemaksaan untuk mengendalikan 

orang lain agar patuh; 

h. Jangan mengingkari janji dengan orang lain; 

i. Jangan pura-pura menunjukkan ada lingkungan yang inovatif, padahal 

sebenarnya tidak ada. 

5. Pengakuan Emosi Orang Lain 

Menurut Mangkunegara (2008: 48) pengakuan emosi dengan orang lain 

agar terbina kecerdasan emosi dapat dilakukan antara lain: 

a. Pengakuan dengan jujur tanpa kedengkian apa yang anda rasakan; 

b. Keinginan untuk selalu memperbaiki hubungan kerja; 

c. Empati kepada orang lain dan kemauan mendengarkan ungkapan perasaan 

mereka; 

d. Penguasaan emosi anda agar dapat menyalurkan emosi dengan tepat; 

e. Tanggungjawab terhadap tindakan dan berinisiatif untuk melakukan 

perubahan yang lebih baik; 

f. Memberikan pelatihan dalam upaya membangun hubungan relasi yang 

positif. 

2.1.2.4 Kecerdasan Emosi untuk Pemecahan Masalah di Lingkungan Kerja 

Menurut Mangkunegara (2008: 49) terdapat Kecerdasan Emosi untuk 
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Pencapaian Sukses Pribadi dan Kerja, diantaranya: 

a. Mengelola Diri dan Perilaku Positif 

Mengelola diri dan berperilaku positif dalam mencapai kecerdasan emosional, 

yaitu dengan cara: 

a). Memahami tentang pentingnya peran emosi; 

b). Mengekspresikan kenyataan bahwa tidak seorangpun memiliki perasaan 

yang sama tentang persoalan serupa; 

c). Mengendalikan emosi dan bukan mengekang emosi; 

d). Mempertajam intuisi pemecahan masalah; 

e). Mengetahui keterbatasan diri sendiri dan tahu kapan perlu mengubah 

strategi diri; 

f). Memungkinkan orang lain untuk menjadi dirinya sendiri tanpa memaksakan 

harapan kita kepadanya; 

g). Menghargai potensi diri dan bekerja keras; 

h). Membina perhatian dan kasih sayang dan berbagi rasa; 

i). Bersikap terbuka tetapi tidak kehilangan orientasi. 

b. Mengelola Empat Aspek Utama untuk Pencapaian Sukses Pribadi dan Kerja 

a). Penseverance 



31 
 

Ketekunan atau keteguhan hati merupakan kemampuan seseorang 

menghadapi tantangan dan menganalisis untuk menentukan keputusan 

terbaik. 

b). Managing Uncertainly 

Bagi kebanyakan orang ketidakpastian sangat mengganggu keharmonisan 

diri (tergantung seberapa besar risiko yang akan dihadapi). Cara untuk 

mengelola keberadaan ketidakpastian yaitu dengan berdisiplin diri untuk 

mengubah cara berpikir dan bertanggungjawab terhadap kemungkinan 

kejadian dari ketidakpastian tersebut. 

c). Endurance 

Kesabaran atau ketabahan merupakan kekuatan pengendalian diri yang luar 

biasa. Untuk mengembangkan kesabaran perlu dilakukan, antara lain: 

- Mengakui diri; 

- Mengukur batas toleransi diri; 

- Melakukan dialog dengan diri sendiri; 

- Mengambil hikmah setiap kejadian. 

d). Handling Frustation 

Menangani frustasi dalam upaya peningkatan kecerdasan emosi yaitu: 

- Tetaplah terpusat pada masalahnya bukan pada orangnya; 
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- Bertanggungjawablah atas kesalahan sendiri; 

- Carilah pemecahan yang adil, penuh pertimbangan dan empati; 

- Ceritakanlah penderitaan tanpa menuduh dan menyalahkan orang lain; 

- Dengarkan pendapat orang lain dan berusahalah untuk mengikhlaskan 

persoalan yang telah terjadi; 

- Memperkuat jati diri dan pengendalian diri serta berusahalah untuk 

mengambil hikmah terhadap kejadian tersebut. 

2.1.3 Kinerja Karayawan 

Kinerja karyawan merupakan hal yang penting untuk selalu ditingkatkan. 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. 

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam Ningrum et al. (2013: 3) 

istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Pengertian kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab 

yang diberikan kepadanya. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2011: 94) pengertian kinerja adalah suatu 

hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
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kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta 

waktu. 

Menurut Nawawi dalam Pakpahan et al. (2014: 117) “Kinerja adalah hasil 

dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun non 

fisik/non mental”. 

 Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan suatu pencapaian atau hasil yang telah ditempuh oleh seseorang 

(karyawan) dari pelaksanaan tugas-tugas atau tanggungjawabnya, yang mana 

ketika kinerja karyawan dikatakan optimal maka akan membantu mewujudkan 

tujuan perusahaan. 

2.1.3.2 Membangun Kinerja 

 Menurut Sinambela (2018: 483) kinerja dapat dioptimalkan melalui 

penetapan deskripsi jabatan yang jelas dan terukur bagi setiap karyawan, sehingga 

mereka mengerti apa fungsi dan tanggungjawabnya. Sinambela (2018: 483) juga 

mengatakan deskripsi jabatan yang baik akan dapat menjadi landasan untuk 

setidaknya tujuh hal sebagai berikut: 

1. Penentuan gaji. Hasil deskripsi jabatan akan menjadi dasar untuk perbandingan 

pekerjaan dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan sebagai acuan pemberian 

gaji yang adil bagi pegawai dan sebagai data pembanding dalam persaingan 

dalam organisasi. 

2. Seleksi pegawai. Deskripsi jabatan sangat dibutuhkan dalam penerimaan, 
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seleksi, dan penempatan pegawai. Selain itu, juga merupakan sumber untuk 

pengembangan spesifikasi pekerjaan yang dapat menjelaskan tingkat 

kualifikasi yang dimiliki oleh seorang pelamar dalam jabatan tertentu. 

3. Orientasi. Deskripsi jabatan dapat mengenalkan tugas-tugas pekerjaan yang 

baru kepada pegawai dengan cepat dan efisien. 

4. Penilaian kinerja. Deskripsi jabatan menunjukkan perbandingan bagaimana 

seseorang pegawai memenuhi tugasnya dan bagaimana tugas itu seharusnya 

dipenuhi. 

5. Pelatihan dan pengembangan. Deskripsi jabatan akan memberikan analisis yang 

akurat mengenai pelatihan yang diberikan dan perkembangan untuk membantu 

pengembangan karier. 

6. Uraian dan perencanaan organisasi. Perkembangan awal dari deskripsi jabatan 

menunjukkan dimana kelebihan dan kekurangan dalam pertanggungjawaban. 

Dalam hal ini, deskripsi jabatan akan menyeimbangkan tugas dan 

tanggungjawab. 

7. Uraian tanggungjawab. “Deskripsi jabatan akan membantu individu untuk 

memahami berbagai tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. 

(Haynes, dalam Sinambela, 2018: 484). “Kinerja pegawai haruslah terencana 

secara berkesinambungan, sebab peningkatan kinerja karyawan bukan 

merupakan peristiwa seketika, tetapi memerlukan suatu perencanaan dan 
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tindakan yang tertata dengan baik untuk kurun waktu tertentu”. (Engkoswara, 

dalam Sinambela, 2018: 486). 

2.1.3.3 Indikator Kinerja Karyawan 

 Indikator-indikator kinerja karyawan menurut Chester I. Barnard dan 

Robert E. Quinn (Prawirosentono, 2008: 27) adalah sebagai berikut:   

1. Efektivitas dan efisiensi   

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa 

kegiatan tersebut efektif. Apabila akibat-akibat yang dicari dari kegiatan 

mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan hasil yang tercapai, 

sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak 

efisien. Sebaliknya jika akibat yang tidak dicari-cari tidak penting/remeh, maka 

kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu kita dapat mengatakan 

sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu 

memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau 

tidak.   

2. Otoritas dan tanggungjawab   

Wewenang adalah hak seseorang untuk memberikan perintah (kepada 

bawahan), sedangkan tanggungjawab adalah bagian yang tidak terpisahkan 

atau sebagai akibat dari kepemilikan wewenang tersebut. Bila ada wewenang 

berarti dengan sendirinya muncul tanggungjawab. 
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3. Disiplin   

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara 

perusahaan dan karyawan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang 

perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.   

4. Inisiatif   

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide 

untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

 Untuk menguatkan bahwa adanya pengaruh antara pelatihan dan kecerdasan 

emosi terhadap kinerja karyawan bisa dilihat dari tabel dibawah ini, pada tabel 

penelitian terdahulu. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Sumber Persamaan Perbedaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Widhayu 

Ningrum, 

Bambang 

Swasto 

Sunuharyo 

dan 

Moehamma

d Soe’oed 

Hakam 

Pengaruh 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pendidikan 

karyawan dan 

pelatihan 

karyawan 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB) 

Vol. 6 No. 2 

Desember 2013 

administrasibisn

is. 

studentjournal.u

b.ac.id                                                                                                                  

Pelatihan 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pendidikan 

dan 

Kecerdasan 

Emosi 

2 Edi Saputra 

Pakpahan, 

Siswidiyant

o dan 

Sukanto 

Pengaruh 

pendidikan 

dan Pelatihan 

terhadap 

Kinerja  

Terdapat 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan antara 

pendidikan dan  

Jurnal Adminis- 

trasi Publik 

(JAP), Vol. 2, 

No. 1,Hal. 116-

121 

Pelatihan 

terhadap 

Kinerja 

Pendidikan 

dan 

Kecerdasan 

Emosi 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  Pegawai pelatihan 

terhadap kinerja 

pegawai. 

Pengujian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

pelatihan tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai 

   

3 Leonando 

Agusta 

dan Eddy 

Madiono 

Sutanto 

Pengaruh 

Pelatihan dan 

Motivasi 

Kerja 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan  

Pelatihan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Motivasi kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Sementara itu 

variabel pelatihan, 

dan motivasi kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

bersama-sama 

terhadap kinerja 

karyawan 

AGORA Vol. 1, 

No. 3, (2013) 

Pelatihan 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Motivasi 

Kerja dan 

Kecerdasan 

Emosi 

4 Verra 

Nitta 

Turere 

Pengaruh 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

terhadap 

peningkatan 

Kinerja 

Karyawan 

Pendidikan dan 

pelatihan dapat 

mempengaruhi 

peningkatan 

kinerja karyawan,  

Jurnal EMBA   

Vol.1 No.3 Juni 

2013, Hal. 10-19 

Pelatihan 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pendidikan 

dan 

Kecerdasan 

Emosi 

5 Maryana 

Kuswandi 

Jaya, Dedi 

Mulyadi, 

Eman  

Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional 

terhadap 

Kinerja  

Pengaruh 

kecerdasan 

emosional 

terhadap kinerja 

adalah kuat.  

Jurnal 

Manajemen 

Vol.10 No.1 

Oktober 2012 

Kecerdasan 

Emosional 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan  

Pelatihan 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Sulaeman Karyawan Dengan demikian 

dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan 

emosional 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

   

6 Achmad 

Sani 

Supriyanto 

dan Eka 

Afnan 

Troena 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional 

dan 

Kecerdasan 

Spiritual 

terhadap 

Kepemimpina

n 

Transformasi

onal, 

Kepuasan 

Kerja dan 

Kinerja 

Manajer 

Hasil penelitian 

ini membuktikan 

kecerdasan 

emosional 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

Jurnal Aplikasi 

Manajemn 

Volume 10 

Nomor 4 

Desember 2012 

Kecerdasan 

emosional 

Pelatihan, 

Kecerdasan 

Spiritual, 

Kepemim- 

pinan 

Transformasio

nal, Kepuasan 

Kerja dan 

Kinerja 

Manajer  

7 R.A Fabiola 

Meirnayatai 

Trihandini 

Analisis 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosi, dan 

Kecerdasan 

Spiritual 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan emosi 

dan kecerdasan 

spiritual 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Variabel yang 

memiliki 

pengaruh paling 

besar adalah 

kecerdasan emosi 

Tesis Program 

Pascasarjana 

Magister 

Manajemen 

UNDIP 

Semarang 

Kecerdasan 

Emosi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Kecerdasan 

Intelektual 

dan 

Kecerdasan 

Spiritual 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan terdapat sumber daya yang amat 

penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan, yakni sumber daya manusia. 
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SDM perlu dikelola sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Pengelolaan 

SDM, katakanlah pengelolaan karyawan dalam suatu organisasi dapat dibentuk 

salah satunya melalui pelatihan. 

Pelatihan yang dilakukan suatu perusahaan diharapkan dapat membantu 

karyawan supaya dapat lebih optimal dalam kinerjanya. Seperti yang dikatakan 

para ahli dalam tinjauan pustaka, pelatihan dapat meningkatkan kinerja, 

pengetahuan, keterampilan, bahkan untuk memperbaiki sikap. 

PT Pos Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa tentu dituntut agar selalu 

dapat memenuhi keinginan pelanggan lewat pelayanannya. Penilaian orang-orang 

terhadap baik buruknya pelayanan yang dilakukan perusahaan tentu berbeda-beda. 

Kemampuan atau keterampilan karyawan dalam hal melayani pelanggan, terutama 

bagian Front Liner yang sering bertemu dengan pelanggan menjadi tolak ukur 

apakah pelayanan perusahaan telah cukup baik atau belum. Oleh karena itu perlu 

diadakan pelatihan supaya kemampuan atau keterampilan karyawan tetap stabil 

bahkan meningkat. 

Untuk mengantisipasi terjadinya kendala ysng dihadapi karyawan, PT Pos 

Indonesia cabang Tasikmalaya senantiasa melakukan pelatihan yang tidak hanya 

pada karyawan baru, tetapi juga karyawan lama. Apalagi terhadap karyawan yang 

dituntut untuk teliti dan memiliki kecakapan yang mumpuni seperti karyawan 

bagian Front Liner. 

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (Hamali, 2016) “Pelatihan adalah proses 

sistematik pengubahan perilaku karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan 

tujuan-tujuan organisasional”. 
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Menurut Mangkunegara (2013) terdapat indikator-indikator yang diperlukan 

pada saat pelatihan, diantaranya jenis pelatihan, tujuan pelatihan, materi, metode 

yang digunakan, kualifikasi peserta, kualifikasi pelatih, dan waktu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agusta dan Sutanto dengan judul pengaruh 

pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan cv haragon surabaya, 

menyatakan penelitian ini menunjukan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu dalam penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Turere dengan judul pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap 

peningkatan kinerja karyawan pada balai pelatihan teknis pertanian kalasey 

menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan 

dan pelatihan mempunyai  pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Telah disinggung bahwa pelatihan memang tidak hanya dapat membangun 

pengetahuan dan keterampilan saja, namun pelatihan juga dikatakan sebagai suatu 

proses pengubahan sikap atau perilaku seseorang. Sikap dan perilaku ini harus 

dapat dikelola dengan baik oleh masing-masing pribadi karyawan supaya menjadi 

sikap yang sifatnya positif yang kemudian akan mempengaruhi peningkatan 

kinerja mereka. 

Menurut Prati et al. dalam Supriyanto dan Troena (2012) kecerdasan emosi 

dapat diartikan tingkat kecemerlangan seseorang dalam menggunakan 

perasaannya untuk merespon keadaan perasaan dari diri sendiri maupun dalam 

menghadapi lingkungannya. Oleh karena itu karyawan perlu memiliki kecerdasan 

emosi untuk menghadapi lingkungan kerjanya dalam upaya peningkatan 

kinerjanya. 
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Seperti yang dikatakan oleh Hamali (2016) bahwa perusahaan tidak hanya 

membutuhkan karyawan dengan kecerdasan intelektualnya saja, namun juga 

kecerdasan emosional dan spritualnya. Karyawan yang mampu mengelola 

emosinya dengan baik akan mampu membangun kerjasama dengan para rekannya 

bahkan atasannya, hal ini dapat sejalan dalam rangka peningkatan kinerja 

karyawan. 

Menurut Goleman dalam Trihandini (2005) terdapat lima kecakapan dasar 

yang menjadi aspek untuk mengukur kecerdasan emosi, yaitu self 

awareness/kesadaran diri, self management/pengaturan diri, motivation/motivasi, 

social awareness/empati, dan relationship management/keterampilan sosial. 

Menurut Mangkunegara (2008) seorang individu akan dapat bekerja dengan 

penuh konsentrasi apabila ia memiliki tingkat intelegensi minimal normal dengan 

tingkat kecerdasan emosi baik. Jika seorang karyawan bekerja dengan penuh 

konsentrasi maka ia dapat meningkatkan kinerjanya bahkan dapat menguntungkan 

perusahaan. 

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaya et al. dengan judul 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan pada kantor 

kementrian agama kabupaten karawang yang menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 Kinerja karyawan merupakan hasil yang telah ditempuh oleh seorang 

karyawan. Hasil ini tentu tidak diperoleh secara instan, melainkan didukung 

dengan adanya pelatihan. Pelatihan yang berhasil akan membantu menambah 
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pengetahuan dan meningkatkan keterampilan juga sebagai media pengubah sikap 

dan perilaku dalam pekerjaannya. 

Menurut Jaya et al. (2012) mengemukakan bahwa kinerja adalah fungsi 

interaksi antara kemampuan atau ability, motivasi atau motivation dan kesempatan 

atau opportunity. Oleh karena itu, peningkatan kinerja tidak hanya diperoleh 

dengan cara pelatihan namun juga perlu adanya motivasi dalam dirinya agar terus 

meningkatkan kinerjanya. 

 Indikator-indikator kinerja karyawan menurut Chester I. Barnard dan 

Robert E. Quinn (Prawirosentono, 2008) adalah efektivitas dan efisiensi, otoritas 

dan tanggungjawab, disiplin, dan inisiatif. 

Hubungan antar variabel X diperkuat oleh Strauss dan Sayless (1977) yang 

mengemukakan bahwa terdapat pelatihan (pelatihan kelompok – T) yang dapat 

membantu para peserta belajar lebih baik mengenali diri sendiri, terutama 

mengenai kekurangan-kekurangan dan emosi mereka. Selain itu juga dapat 

mengembangkan pengertian mengenai bagaimana harus bereaksi terhadap orang 

lain, dan juga bagaimana reaksi orang lain terhadap mereka.  

Kemudian Mc. Clelland dalam Goleman (2004: 41) juga menyatakan jika 

ide kecerdasan emosi ini tumbuh dibarengi dorongan untuk maju (motivasi) 

berkembang dengan baik sebagai kekuatan yang unik, barulah diberikan pelatihan. 

Dalam hal ini, kecerdasan emosi dapat mempengaruhi pelatihan seperti apa yang 

perlu diberikan agar dapat membantu karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Dengan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka jika pelatihan yang 

dilakukan oleh perusahaan sesuai kebutuhan dengan karyawan yang memiliki 
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kecerdasan emosi maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

pelatihan dan kecerdasan emosi karyawan terhadap kinerjanya. 

2.3 Hipotesis 

  Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini yaitu ‘’Terdapat Pengaruh Pelatihan dan 

Kecerdasan Emosi terhadap Kinerja Karyawan”. 


