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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosional 
dengan resistensi terhadap perubahan pada karyawan PT.  X. Huy (1999) mengungkapkan bahwa 
kecerdasan emosional memiliki peran penting untuk menentukan adaptasi personal dari anggota 
organisasi dalam menghadapi perubahan, salah satunya melalui resistensi terhadap perubahan. 
Subjek dalam penelitian ini merupakan karyawan PT. X dengan rentang usia 19-54 tahun, dengan total 
subjek berjumlah 172 orang. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Assessing 
Emotions Scale (33 aitem) yang disusun oleh Schutte (1998) dan Resistance to Change Scale (17 aitem) 
yang disusun oleh Oreg (2003). Analisis data korelasi dilakukan dengan teknik nonparametrik 
Spearman’s Rho. Hasil pada penelitian ini menujukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05) dengan 
nilai koefisien sebesar -0,285. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
kecerdasan emosional dengan resistensi terhadap perubahan pada karyawan PT. X dengan kekuatan 
yang lemah. 
 
Kata kunci: kecerdasan emosional, perubahan organisasi, resistensi terhadap perubahan 
 
ABSTRACT 
This research aims to discover the relationship between emotional intelligence and resistance to 

change among employees at PT. X. Huy (1999) stated that emotional intelligence has important role to 

determine personal adaptation of organization member, which can be seen through resistance to 

change. The subjects of this research were employees at PT. X with age range 19-24 years old, with 

172 subjects. The measuring instrument in this research were The Assessing Emotions Scale (33 

items) compiled by Schutte (1998) and Resistance to Change Scale (17 items) compiled by Oreg 

(2003). Correlation analysis was carried out with nonparametric Spearman’s Rho technique. The 

result of this research obtained a significance value of 0,000 (p<0,05) with a correlation coefficient of -

0,285. These results indicate that there is a significant relationship between emotional intelligence and 

resistance to change among employees at PT. X with weak strength. 
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P E N D A H U L U A N  

 Perkembangan zaman yang berlangsung sangat cepat, membuat adanya perubahan yang harus 
dihadapi oleh berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah organisasi. Pada dasarnya perubahan 
organisasi lebih mengarah pada peningkatan efektivitas dan bertujuan untuk mengupayakan 
perbaikan dalam kemampuan organisasi dan penyesuaian organisasi terhadap perubahan lingkungan  
(Robbins & Judge, 2013). Beer dan Nohria (2000), hampir 70% perubahan besar mengalami 
kegagalan, hal ini dikarenakan kurangnya strategi dan pemahaman visi organisasi, kurangnya 
komunikasi dan kepercayaan, kurangnya komitmen serta sumber-sumber daya, tidak adanya 
kemampuan untuk menghadapi perubahan yang terjadi, dan adanya resistensi terhadap perubahan. 
Konsekuensi secara individu dari perubahan dalam organisasi adalah munculnya sikap negatif 
terhadap perubahan, yaitu resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan 
didefinisikan Oreg (2003) sebagai tendensi seseorang untuk bertahan pada kondisi sebelumnya atau 
menolak adanya perubahan, tidak menghargai perubahan yang terjadi, dan menunjukkan adanya 
perlawanan dengan berbagai konteks dan jenis dari perubahan yang terjadi. Menurutnya, terdapat 
enam sumber yang mampu diidentifikasi, yaitu kehilangan kontrol, kekakuan kognitif, kurangnya 
resiliensi psikologis, adanya intoleransi dalam waktu tertentu untuk terlibat dalam perubahan, 
preferensi untuk stimulasi dan hal-hal baru rendah, dan adanya keengganan untuk meninggalkan 
kebiasaan lama (Oreg, 2003). 
 Kegagalan dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan dapat berdampak pada tidak 
adanya percobaan untuk melakukan perubahan atau kegagalan dalam perubahan itu sendiri. Menurut 
Maurer (1997), resistensi adalah alasan utama dari kegagalan organisasi dalam melakukan perubahan. 
Dampak lainnya yang dapat dirasakan oleh organisasi ketika terdapat resistensi dari anggotanya ialah 
mengurangnya produktivitas karyawan, seperti kepuasan karyawan, perilaku inovatif, serta prestasi 
belajar (Nindyati, 2016). Fenomena perubahan ini juga sedang dihadapi oleh salah satu perusahaan di 
Indonesia. Perkembangan teknologi yang kini sedang terjadi di dunia, baik dalam pengelolaan 
organisasinya maupun dalam bidang produksi, membuat PT. X yang merupakan perusahaan 
multinasional yang bergerak pada bidang farmasi harus mampu menyesuaikan diri agar mampu 
bersaing secara internasional. Berdasarkan preliminary study yang dilakukan melalui proses 
wawancara dengan Country Human Resources Head PT. X pada 28 Januari 2019, sejak beberapa 
perubahan dilakukan selama hampir satu bulan, memang cukup banyak penolakan dari karyawan. 
Sikap ini muncul karena karyawan merasa tidak nyaman harus mengubah kebiasaan kerjanya dan 
menganggap perubahan-perubahan tersebut menyulitkan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. 
Resistensi yang dimunculkan oleh karyawan tidak hanya dilakukan secara verbal, namun juga 
diperlihatkan secara nonverbal. Menurut Country HR Head PT. X, salah satu reaksi nonverbal yang 
paling nampak terlihat dari raut wajah. Banyak karyawan yang menunjukkan ekspresi kesedihan dan 
mudah marah sejak diminta untuk menerapkan perubahan. Beberapa kali, hal tersebut juga hampir 
menyebabkan pertengkaran karena ada karyawan yang sampai meninggikan nada bicaranya untuk 
secara aktif dan konsisten menolak perubahan. Sikap-sikap tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 
adaptasi karyawan PT. X terkait perubahan masih kurang yang ditunjukkan dengan reaksi-reaksi 
secara emosional. 
 Emosi merupakan sebuah perangkat yang kompleks, yang terdiri dari raut wajah, vokalisasi, 
dan respon-respon fisik yang muncul karena adanya sebuah kejadian tertentu (Solomon, 2019). 
Reaksi-reaksi emosional yang secara aktif dimunculkan oleh karyawan PT. X, ditunjukkan dengan raut 
wajah mengarah pada emosi-emosi negatif dan juga tingginya nada bicara yang mengungkapkan 
kekesalan serta kemarahan, memperlihatkan bahwa karyawan PT. X masih kurang mampu dalam 
mengontrol dirinya untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, baik secara verbal maupun nonverbal, 
ketika menghadapi perubahan yang terjadi. Sehingga, perlu diketahui lebih mendalam terkait peran 
dinamika emosional terhadap sikap resistensi terhadap perubahan, yang secara individual dapat 
dilihat melalui kecerdasan emosionalnya. Huy (1999) mengungkapkan bahwa dinamika emosional 
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seseorang adalah faktor kunci sebuah program perubahan akan mengalami keberhasilan atau 
kegagalan. Ia kemudian membuat model dinamika emosional dengan membaginya menjadi dua level, 
yaitu organisasi dan individu. Pada level organisasi, kapabilitas emosional akan memiliki peran untuk 
menentukan keberhasilan dari perubahan radikal organisasi, sementara pada level individu, 
kecerdasan emosional yang memiliki peran untuk menentukan adaptasi personal dari anggota 
organisasi  (Huy, 1999). Sehingga apabila dikaitkan dengan resistensi terhadap perubahan, kecerdasan 
emosional memiliki potensi besar yang dapat berkontribusi untuk memahami implikasi afeksi dari 
perubahan yang  terjadi secara individu (Vakola, Tsaousis, & Nikolaou, 2004). 

Hal ini telah dibuktikan dengan beberapa penelitian yang mengaitkan hubungan antara 
kecerdasan emosional dengan resistensi terhadap perubahan. Salah satunya penelitian yang dilakukan 
oleh Schmidt (2008) di sebuah perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Afrika Selatan, 
menyatakan bahwa individu dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi akan lebih mudah 
beradaptasi terhadap tanda-tanda akan adanya kebutuhan untuk berubah, hal ini dikarenakan mereka 
lebih adaptif dan responsif terhadap emosi dan suasana hatinya dengan pengetahuan yang lebih baik 
dan pemahaman akan perasaan yang sedang mereka alami (Schmidt, 2008). Mendukung pernyataan 
di atas, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Di Fabio, Bernaud, dan Loarer (2014) pada 
organisasi pekerja kesehatan di Italia. Penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan 
negatif antara kecerdasan emosional dan dimensi dari resistensi terhadap perubahan. Secara 
keseluruhan, seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan lebih mampu mengatasi stres 
dan ketidaknyamanan dalam menghadapi perubahan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 
kesadaran seseorang akan emosinya, kekuatan dan kekurangan, perspektif yang optimis, dan 
pengetahuan mengenai bagaimana mengekspresikan perasaan yang positif dapat membantu individu 
untuk menerima prosedur-prosedur baru dalam konteks kesehatan (Di Fabio, Bernaud, & Loarer, 
2014). Penelitian ini juga menemukan bahwa dari empat dimensi yang dimiliki oleh resistensi 
terhadap perubahan, kecerdasan emosional paling banyak menjelaskan dimensi pencari rutinitas 
(routine seeking) dan reaksi emosional (emotional reaction).  
 
Resistensi Terhadap Perubahan 

Resistensi terhadap perubahan merupakan suatu tindakan yang dimiliki oleh individu atau 
kelompok ketika merasa perubahan yang terjadi mengancam mereka. Oreg (2003) menyatakan 
resistensi terhadap perubahan adalah tendensi seseorang untuk bertahan pada kondisi sebelumnya 
atau menolak adanya perubahan, tidak menghargai perubahan yang terjadi, dan menunjukkan adanya 
sebuah perlawanan dengan berbagai konteks dan jenis dari perubahan yang terjadi. Pendapat lainnya 
diungkapkan oleh Lines (2004), menjelaskan resistensi terhadap perubahan sebagai sebuah 
kecenderungan bagi individu untuk memperlihatkan perilaku tidak menerima adanya perubahan 
dalam organisasi. Piderit (2000) kemudian menjelaskan respon individu terhadap perubahan 
organisasi ke dalam tiga komponen, yaitu afektif, yang mengacu pada perasaan seseorang terhadap 
perubahan, komponen kognitif yang menjelaskan pada apa yang dipikirkan seseorang tentang 
perubahan, dan komponen perilaku yang menjelaskan tentang perilaku atau respon yang dimunculkan 
dari perubahan. Komponen-komponen ini kemudian menjadi dasar dalam pembuatan dimensi-
dimensi resistensi terhadap perubahan oleh Oreg (2003), dan model tersebut merupakan gabungan 
antara paradigma individual dan paradigma kontekstual, sehingga mampu memperlihatkan 
pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami resistensi terhadap perubahan (Smith, 2018). 

Oreg (2003) menjelaskan resistensi terhadap perubahan dalam empat dimensi. Dimensi 
pertama adalah routine seeking, yang melibatkan sejauh mana individu berusaha keluar dari 
rutinitasnya, serta mencerminkan keengganan untuk meninggalkan kebiasaan lama individu. 
Selanjutnya dimensi emotional reaction, yang mencerminkan sejauh mana individu merasa tidak 
nyaman dalam menghadapi perubahan yang dijelaskan dengan reaksi emosional. Dimensi ketiga 
adalah short-term focus, dimana melibatkan sejauh mana individu lebih fokus pada ketidaknyamanan 
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jangka pendek dibandingkan dengan potensi jangka panjang dari perubahan. Sementara dimensi 
terakhir, cognitive rigidity, menjelaskan tentang kekakuan kognitif yang dimiliki individu sebagai 
sumber dari perlawanan individu terhadap perubahan. 
 
Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional pada awalnya didefinisikan oleh Salovey dan Mayer pada tahun 1990, 
yang berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan 
kemampuan adaptasi untuk mengamati perasaan dan emosi diri sendiri serta orang lain, untuk 
membedakan di antara keduanya, dan untuk menggunakan informasi tersebut sebagai panduan dalam 
berpikir dan bertindak. Selanjutnya pada tahun 1997, Mayer dan Salovey mengembangkan teori 
kecerdasan emosional sebagai revisi dari definisi sebelumnya. Kecerdasan emosional didefiniskan 
sebagai kemampuan untuk merasakan, menilai, serta mengekspresikan emosi; kemampuan untuk 
menghasilkan perasaan sebagai hasil dari pemikiran; kemampuan untuk memahami emosi dan 
pengetahuan emosional; serta kemampuan untuk meregulasi emosi sebagai bentuk penguasaan emosi 
dan intelektual (Mayer & Salovey, 1997), teori ini disebut sebagai The Four Branch Model of Emotional 
Intelligence. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah ability, yang bertujuan untuk 
melihat kecerdasan emosional secara murni sebagai sebuah kemampuan adaptasi (Salovey & Mayer, 
1990) yang bersifat cair, sehingga dapat dikembangkan melalui berbagai pelatihan serta program 
pengembangan. 

Kemudian Ciarrochi, Chan, dan Bajgar (2001) melakukan penelitian yang mengembangkan 
definisi tersebut dan menemukan bahwa satu dimensi tersebut dapat dibagi menjadi empat dimensi. 
Dimensi kecerdasan emosional yang pertama adalah emotions perception yang merupakan 
kemampuan seseorang untuk memahami emosinya sendiri serta orang lain berdasarkan situasi serta 
emosi yang tampak. Selanjutnya dimensi managing emotions in the self menjelaskan kapasitas 
seseorang untuk mampu menerapkan strategi dalam memperbaiki dan mengatasi emosinya. 
Sementara dimensi managing other’s emotions menjelaskan kemampuan seseorang dalam memahami 
kondisi emosi orang lain, yang berkaitan dengan pemahaman seseorang akan hubungan sebab akibat 
dari emosi yang berbeda, sehingga dapat membedakan berbagai emosi yang ditunjukkan orang lain. 
Dimensi terakhir, utilizing emotions, merupakan kemampuan individu untuk menggunakan emosinya 
sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi (Ciarrochi, Chan, & Bajgar, 2001). 
 

M E T O D E  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori, dengan kecerdasan emosional 

sebagai variabel bebas dan resistensi terhadap perubahan sebagai variabel tergantung. Populasi pada 
penelitian ini merupakan karyawan PT. X dengan jumlah 525 orang. Teknik sampling yang digunakan 
adalah nonprobability sampling dan accidental sampling, sehingga didapati sampel penelitian sebanyak 
172 orang. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecerdasan emosional adalah The Assessing 
Emotions Scale (AES) yang dikembangkan oleh Nicola F. Schutte  pada 1998, yang mengacu pada teori 
kecerdasan emosional milik Salovey dan Mayer pada tahun 1990. Skala ini memiliki 33 aitem yang 
terdiri dari 30 aitem favorable dan 3 aitem unfavorable, dengan reliabilitas Cronbach’s Alpha sebesar 
0,918. Selain itu pada resistensi terhadap perubahan digunakan instrumen Resistance to Change Scale 
yang dibuat oleh Oreg pada 2003. Skala ini memiliki 17 aitem dengan 15 aitem favorable dan 2 aitem 
unfavorable, dengan reliabilitas Cronbach’s Alpha sebesar 0,798. Instrumen penelitian disebarkan 
dengan kuesioner online yang hanya dapat diakses oleh karyawan PT. X. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian dilakukan dengan analisis uji korelasi menggunakan teknik nonparametrik Spearman’s Rho, 
yang telah melalui uji asumsi terlebih dahulu dengan uji normalitas dan uji linearitas. 

 
 
 



Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Resistensi Terhadap Perubahan pada 
Karyawan PT. X     
 

Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi 
2019, Vol. 8, pp. 29-38 

  

 

33 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Uji Deskriptif 
 
Tabel 1. Analisis Deskriptif 

 Kecerdasan Emosional Resistensi Terhadap Perubahan 
N 172 172 

Mean 132.79 49.38 
Standar Deviasi 13.92 9.94 

Skewness -0.16 0.36 
Kurtosis -0.11 -0.07 

Maksimum 162 76 
Minimum 99 27 

 
Berdasarkan tabel 1 dapat dikatahui bahwa variabel kecerdasan emosional pada 

penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 132.79, dengan nilai minimum sebesar 99 dan nilai 

maksimum sebesar 162, sehingga range dari variabel ini sebesar 63. Standar deviasi sebesar 

13.92 menjelaskan bahwa distribusi data kecerdasan emosional subjek pada penelitian ini 

menjauhi nilai rata-rata. Sementara pada variabel resistensi terhadap perubahan memiliki 

nilai rata-rata sebesar 49.38, dengan nilai minimum sebesar 27 dan nilai maksimum sebesar 

76, sehingga range dari variabel ini sebesar 49. Resistensi terhadap perubahan memiliki 

standar deviasi sebesar 9.94, yang juga menunukkan bahwa terdapat banyak subjek yang 

memiliki nilai resistensi terhadap perubahan menjauhi rata-rata. 

 
Uji Asumsi 

Selanjutnya dilakukan uji asumsi, dengan analisis uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

asumsi dilakukan untuk menentukan teknik statistik yang digunakan untuk melakukan uji 

korelasi variabel X dan variabel Y. 

 
Tabel 2. Analisis Uji Normalitas  

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kecerdasan Emosional 0.060 172 0.200 0.983 172 0.032 
Resistensi Terhadap Perubahan 0.073 172 0.025 0.986 172 0.072 

 
Tabel 2 menjelaskan hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan persebaran data pada penelitian ini. Terlihat bahwa variabel kecerdasan 
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emosional memiliki distribusi data normal (= >0.05), sementara variabel resistensi terhadap 

perubahan memiliki distribusi data tidak normal (= <0.05). 

 
Tabel 3. Analisis Uji Linearitas 
  F Sig. 

Kecerdasan Emosional * Resistensi 
Terhadap Perubahan 

Linearity 12.43 0.001 
Deviation from Linearity 1.02 0.464 

 
Tabel 3 menjelaskan hasil uji linearitas. Terlihat bahwa variabel kecerdasan emosional 

dan variabel resistensi terhadap perubahan memiliki hubungan yang linear, hal tersebut 

dapat diketahui dari signifikansi linearity (= <0.05) dan deviation from linearity (= >0.05). 

 

Uji Korelasi 

 Setelah melalui uji asumsi, diketahui bahwa terdapat salah satu variabel yang memiliki 

persebaran data tidak normal, yaitu variabel resistensi terhadap perubahan, dan kedua 

variabel memiliki hubungan yang linear. Sehingga teknik analisis yang digunakan untuk 

melakukan analisis uji korelasi adalah teknik nonparametrik Spearman’s Rho.  

Tabel 4. Analisis Uji Korelasi 
  Resistensi Terhadap Perubahan 

Kecerdasan Emosional 
Correlation Coefficient -0.285 

Sig. (2-tailed) 0.000* 
N 172 

*p<0.05 

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel kecerdasan emosional dengan resistensi terhadap perubahan, dengan arah hubungan 

negatif dan kekuatan korelasi yang lemah (p= <0.05; r= -0,285). Selanjutnya dilakukan juga 

analisis korelasi antara variabel kecerdasan emosional dengan dimensi-dimensi resistensi 

terhadap perubahan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut hubungan antara kedua 

variabel, apabila ditinjauh berdasarkan dimensi. 

 

 

 

Tabel 5. Analisis Uji Korelasi Kecerdasan Emosional dengan Dimensi Resistensi Terhadap Perubahan 
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Routine 
Seeking 

Emotional 
Reaction 

Short-term 
Focus 

Cognitive 
Rigidity 

Kecerdasan 
Emosional 

Coefficient 
Correlation 

-0.295 -0.260 -0.323 0.215 

Sig. (2-tailed) 0.000* 0.001* 0.000* 0.005* 
N 172 172 172 172 

*p<0.05 

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel kecerdasan emosional dengan keempat dimensi resistensi terhadap perubahan. 

Koefisien korelasi menunjukkan adanya hubungan yang lemah dengan arah hubungan yang 

negatif antara kecerdasan emosional dengan dimensi routine seeking (p= <0.05; r= -0.295) 

dan emotional reaction (p= <0.05; r= -0.260). Sementara dengan dimensi short-term focus, 

terdapat hubungan dengan kekuatan korelasi cukup dengan arah hubungan yang juga negatif 

(p= <0.05; r= -0.323). Sedangkan dengan dimensi cognitive rigidity, arah hubungan yang 

terdapat di antara keduanya adalah positif dan memiliki kekuatan korelasi paling lemah bila 

dibandingkan dengan tiga dimensi lainnya (p= <0.05; r= 0.215). 

 
D I S K U S I  

Berdasarkan hasil analisis korelasi diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kecerdasan emosional dengan resistensi terhadap perubahan, dengan arah 

hubungan yang negatif dan kekuatan yang lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi kecerdasan emosional individu maka sikap resistensi individu tersebut terhadap 

perubahan akan semakin rendah, begitupun sebaliknya, serta hipotesis dalam penelitian ini 

diterima.  

Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malik dan Masood (2005) 

dan Wardani (2010), yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kecerdasan 

emosional dengan resistensi terhadap perubahan. Hal ini dapat mengindikasikan ketika 

karyawan lebih cerdas secara emosional, maka mereka akan lebih mampu untuk beradaptasi 

dan responsif terhadap reaksi-reaksi secara emosional dalam menghadapi perubahan dan 

tidak akan menunjukkan sikap resistensi yang tinggi terhadap perubahan. Individu dengan 

kecerdasan emosional yang tinggi akan lebih mampu menyadari emosi yang sedang ia 

rasakan ketika perubahan terjadi, serta mengungkapkannya dengan cara yang tepat, mampu 

mengubah persepsi diri agar lebih terbuka dan beradaptasi terhadap perubahan, memiliki 
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empati dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan anggota organisasi lain, sehingga 

potensi konflik yang diakibatkan oleh perubahan dapat direduksi dan perubahan dapat 

berjalan dengan sinergis, serta mampu memotivasi diri untuk mendukung perubahan yang 

diinginkan organisasi, sehingga sikap resistensi individu tersebut dalam menghadapi 

perubahan akan menurun (Wardani, 2010).  

Sejalan dengan hal tersebut, Vakola, Tsaousis, dan Nikolaou (2004) juga 

mengungkapkan bahwa organisasi perlu mempertimbangkan untuk tidak hanya mencari 

karyawan yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan tanpa mempertanyakan 

urgensi dan hasil dari perubahan tersebut. Organisasi membutuhkan karyawan yang memiliki 

pikiran terbuka, sehingga mereka mau mempertimbangkan perubahan organisasi, dan 

karyawan yang mampu menggunakan emosinya untuk menghadapi konflik, menyelesaikan 

masalah, dan mudah beradaptasi, yang merupakan kemampuan-kemampuan penting dalam 

menghadapi suatu perubahan (Vakola, Tsaousis, & Nikolaou, 2004). 

Selain melakukan uji korelasi pada kedua variabel, dilakukan juga uji korelasi antara 

kecerdasan emosional dengan dimensi-dimensi resistensi terhadap perubahan. Temuan yang 

cukup menarik dalam penelitian ini ialah terdapat hubungan signifikan dengan arah 

hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan dimensi cognitive rigidity (kekakuan 

kognitif), yang berarti semakin tinggi kecerdasan emosional individu, maka semakin tinggi 

juga kekakuan kognitif atau keras kepala dari individu tersebut, begitupun sebaliknya. Hal ini 

sangat mungkin terjadi karena sikap keras kepala tersebut berada pada level kognitif 

seseorang, sehingga kecerdasan emosional, yang berada pada level emosional seseorang, 

tidak akan memiliki peran besar untuk mengurangi kekakuan kognitif seseorang yang 

menolak untuk melakukan perubahan (Schmidt, 2008). Maka meskipun kecerdasan 

emosional individu tinggi, sangat memungkinkan sikap kekakuan secara kognitif dan sikap 

keras kepala individu tersebut juga tinggi. Hal ini juga menjelaskan hubungan yang terjadi 

antara kecerdasan emosional dengan resistensi terhadap perubahan, meskipun hubungan 

yang dimiliki keduanya signifikan, namun kekuatan korelasinya lemah, karena kecerdasan 

emosional tidak dapat berperan lebih dalam menurunkan resistensi terhadap perubahan 

apabila sikap tersebut didominasi oleh kekakuan kognitif individu. 
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S I M P U L A N  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan resistensi terhadap perubahan, dengan kekuatan korelasi yang 

lemah. Hubungan yang memiliki arah negatif antara kedua variabel, menjelaskan bahwa 

semakin tinggi kecerdasan emosional individu maka semakin rendah sikap resistensi individu 

terhadap perubahan, begitupun sebaliknya.  

Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam penelitian terkait 

dimensi-dimensi antara kedua variabel serta korelasi satu sama lain, untuk dapat 

menjelaskan hubungan yang lebih kompleks antara kecerdasan emosional dan resistensi 

terhadap perubahan. Selain itu, bagi perusahaan, dapat sangat dipertimbangkan untuk 

melakukan pengembangan kecerdasan emosional karyawan melalui coaching atau mentoring, 

juga pemberian feedback dan evaluasi, program ini berperan efektif untuk meningkatkan 

kemampuan adaptasi serta pengelolaan emosi dan konflik (Brown, 2005), yang merupakan 

hal-hal utama bagi individu untuk menghadapi perubahan. Sehingga diharapkan dengan 

program pengembangan tersebut, sikap resistensi terhadap perubahan pada karyawan dapat 

menurun dan dicegah. 
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