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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kecerdasan Emosi 

1. Pengertian Emosi dan Kecerdasan Emosi  

Kecerdasan secara harafiah berasal dari kata “cerdas” yang berarti 

sempurna perkembangan akal budinya (untuk berfikir, mengerti, 

memahami), tajam pikiran dan sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, 

kuat). Kecerdasan merupakan kesempurnaan perkembangan akal budi 

(KBBI, 2002). Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk berfikir 

dan kemampuan mengolah tingkah laku dengan pola-pola baru sehingga 

keterampilan dan kelancaran pengetahuan dapat berjalan dengan baik dan 

lancar (Azwar, 2000) 

Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang artinya 

bergerak menjauh. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang 

khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak (Goleman, 2002). 

Bahwasanya emosi memancing tindakan, dorongan untuk bertindak, 

pergolakan pikiran, perasaan nafsu (Goleman, 2004).  

Emosi juga berarti bergerak keluar, emosi merupakan reaksi yang 

kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan 

adanya perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan 

yang kuat (Walgito, 2004). Emosi adalah satu keadaan yang terangsang 
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dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang 

mendalam sifatnya, dan perubahan prilaku. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa emosi 

sebagai keadaan yang bergejolak dalam diri individu yang mempengaruhi 

keadaan reaksi psikologis dan kecenderungan manusia untuk bertindak. 

Goleman (2002) mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi yaitu 

sebagai berikut: 

a. Marah, meliputi brutal, mengamuk, marah besar, jengkel, kesal hati, 

terganggu, berang, tersinggung, bermusuhan dan tindak kekerasan. 

b. Kesedihan, meliputi pedih, sedih, suram, melankolis, mengasihani diri, 

putus asa dan depresi. 

c. Rasa takut, meliputi cemas, takut, khawatir, was-was, perasaan takut 

sekali, waspada, tidak tenang, ngeri, gugup, panik dan fobia. 

d. Rasa bersalah, meliputi perasaan menyesal, tertekan dan tersiksa. 

e. Kenikmatan, meliputi bahagia, gembira, puas, senang, terhibur, 

bangga, terpesona dan girang. 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi emosi 

baik diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya, menggunakan emosi 

untuk memfasilitasi proses berpikir, memahami emosi (transisi dari satu 

tahap ke tahap lain), mengelola emosi baik bagi diri sendiri maupun orang 

lain (Salovey dan Mayer dalam Emerling, 2000). 

Stein (2002) menyatakan bahwa kecerdasan emosi adalah 

kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menghargai perasaan dan 
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pikiran orang lain, menyeleraskan diri terhadap apa, bagaimana dan latar 

belakang perasaan dan pikiran orang lain sebagaimana orang tersebut 

merasakan dan memikirkannya. 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri 

dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak 

melebih – melebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga 

agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan 

berdoa (Goleman, 2007). 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan mengatur perasaan dengan 

baik, mampu memotivasi diri sendiri, berempati ketika menghadapi 

gejolak emosi diri maupun orang lain, manusia dengan kecerdasan emosi 

yang baik harus dapat memecahkan suatu masalah, fleksibel dalam situasi, 

dan kondisi yang kerap berubah (Reuven Bar-On dalam Melianawati, 

2001). 

Salovey dan Mayer (dalam Stein, 2000) kecerdasan emosi sebagai 

kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan 

perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, 

dan mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu 

perkembangan emosi dan intelektual. 

Kecerdasan emosi merupakan kemampuan membaca lingkungan 

serta menatanya kembali, kemampuan memahami dengan spontan apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan orang lain, kekurangan dan kelebihan 

mereka. Kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh tekanan dan 
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kemampuan menjadi orang yang menyenangkan sehingga kehadirannya 

didambakan orang lain (Adz Dzakiey, 2005). 

Bedasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosi adalah usaha untuk mengenali emosi diri sendiri dan 

bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, tidak 

melebih- lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati agar seimbang, dan 

menjaga agar terbebas dari stress, tidak melumpuhkan kemampuan 

berfikir, berempati, dan berdo’a. Kecerdasan emosi juga berhubungan 

dengan pengamatan perasaan, pikiran, bentuk-bentuk pikiran, dapat 

mengendalikan diri, mengendalikan emosional, mengatasi keserakahan 

dan mampu menghargai perasaan orang lain dan diri sendiri untuk 

menanggapinya dengan tepat. 

2. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosi  

Aspek-aspek kecerdasan emosi menurut Goleman (2009) adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengenali emosi diri 

Yaitu kemampuan individu untuk mergenali perasaan sesuai dengan 

apa yang terjadi, mampu memantau perasaan dari waktu ke waktu dan 

merasa selaras terhadap apa yang dirasakan. 

b. Mengelola emosi 

Yaitu kemampuan untuk menangani perasaan sehingga perasaan dapat 

diungkap dengan tepat, kemampuan untuk menenangkan diri dari 

kecemasan, kernurungan dan kemarahan yang menjadi-jadi. 

Studi Deskriptif Kecerdasan..., Intan Dwi Permatasari, Fakultas Psikologi UMP, 2013



10 
 

 
 

c. Memotivasi diri sendiri 

Yaitu kemampuan untuk mengatur emosi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan, menunda kepuasan, dan merenggangkan dorongan hati, mampu 

berada dalam tahap flow. 

d. Mengenali emosi orang lain 

Yaitu kemampuan mengetahui perasaan orang lain (kesadaran empatik), 

menyesuaikan diri terhadap apa yang diinginkan orang lain. 

e. Membina hubungan 

Yaitu kemampuan mengelola emosi orang lain dan berinteraksi secara 

mulus dengan orang lain. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian individu yang 

dapat dipupuk dan diperkuat dalam diri individu. Kecerdasan emosi tidak 

ditentukan sejak lahir tapi melalui pembelajaran. Menurut Goleman (1996) 

faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi yaitu: 

a. Lingkungan keluarga  

Lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dalam 

mempelajari emosi dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan. 

Orang tua merupakan subjek pertama yang perilakunya diidentifikasi 

oleh anak dan kemudian dinternalisasi yang akhirnya akan menjadi 

bagian kepribadian anak. 

b. Lingkugan non keluarga  

Lingkungan keluarga adalah lingkungan masyarakat dan lingkungan 
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pendidikan dalam hal ini kecerdasan emosi berkembang seiring dengan 

aktifitas individu. Perkembangan ini dapat ditingkatkan melalui 

berbagai macam bentuk pelatihan atau training. 

4. Keterampilan Sosial dan Emosional 

Keterampilan sosial dan emosional merupakan wujud dari 

kecerdasan emosi yang bermanfaat bagi salesman sepeda motor. Menurut 

Goleman (1997), bentuk-bentuk dari keterampilan sosial dan emosional 

yang seharusnya dimiliki oleh salesman sepeda motor adalah sebagai 

berikut: 

a. Dapat mengelola emosi dengan baik, antara lain: 

1) Tidak mudah frustasi. 

2) Tidak agresif. 

3) Berpikir positif. 

4) Mampu menangani ketegangan jiwa. 

5) Mampu mengurangi kecemasan. 

b. Dapat memanfaatkan emosi secara produktif, antara lain: 

1) Mampu bertanggungjawab terhadap diri sendiri. 

2) Mampu memusatkan perhatian terhdap pekerjaan. 

3) Mampu menguasai diri. 

c. Dapat membina hubungan dengan baik, antara lain: 

1) Meningkatkan kemampuan menganalisis dan memahami hubungan 

dengan konsumen. 

2) Mampu menyelesaikan pertikaian dalam tim. 
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3) Mampu menyelesakan persoalan yang timbul dalam hubungan 

dengan konsumen. 

4) Mampu dan terampil dalam berkomunikasi. 

5) Mudah bergaul dan bersahabat. 

6) Tenggang rasa. 

7) Mementingkan kepentingan kelompok. 

8) Suka berbagi rasa, bekerja sama dan tolong-menolong. 

9) Lebih demokratis dalam bergaul dengan orang lain. 

d. Dapat membaca emosi orang lain, antara lain: 

1) Mampu menerima sudut pandang orang lain. 

2) Mampu berempati atau peka terhadap perasaan orang lain. 

3) Mampu dalam mendengarkan orang lain. 

e. Kesadaran diri emosional, antara lain: 

1) Mampu mengenali dan merasakan emosinya sendiri. 

2) Memahami penyebab suasana perasaan yang timbul. 

3) Mengolah suasana negatif dengan tindakan positif. 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

emosional itu penting bagi salesman sepeda motor berdasarkan 

keterampilan sosial dan emosional. 

 

B. Salesman dan Salesmanship 

1. Pengertian salesman dan salesmanship 

Kata salesman berasal dari dua kata “sales” dan “man”  yang secara 
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harfiah berarti penjual yang berjenis kelamin laki- laki. Russel (dalam 

Ventiana, 2003) mendefinisikan salesman adalah an expert, a person 

profesionally trained, competent to render a highly valuable service 

(seorang yang ahli di bidangnya, yang ditraining secara profesional untuk 

secara kompeten dalam menyumbangkan pelayanan yang lebih bermutu 

tinggi). 

Definisi salesmanship menurut Jean Beltrand (dalam Baduara, 1999) 

merupakan suatu kemampuan yang sekaligus menunjukkan loyalitas 

penjual, kualitas produk yang dijual, atau peranan penjual dalam 

pendekatan kepada seseorang atau orang lain, sehingga dapat membuat 

suatu titik keputusan untuk menetapkan hak utama sebagai individu, dalam 

penetapan kesempatan milik atau minat. 

2. Tugas Salesmanhip 

Menurut Swastha (2002), tugas penjualan sering digolongkan 

menurut jenis hubungan pembeli yang terlibat dalam penjualan. Adapun 

jenis tugas-tugas penjualan beserta salesman antara lain: 

a. Trade selling dan merchandising salesman  

Trade selling merupakan tugas penjualan yang ditujukan kepada para 

penyalur, bukan kepada pembeli akhir. Tenaga penjualan yang 

melakukannya disebut merchandising salesman. 

b. Missionary selling dan salesman  

Missionary selling merupakan tugas penjualan yang dilakukan untuk 

mendorong pembeli agar bersedia membeli pada penyalur perusahaan. 
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Tenaga penjualan yang melakukannya disebut detailman. Jadi, 

detailman tidak melakukan penjualan langsung tetapi hanya memberi 

contoh barang saja (misalnya untuk obat-obatan). 

c. Technical selling dan sales engineer  

Technical selling merupakan tugas penjualan yang berusaha 

meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasehat kepada 

pembeli akhir dari barang dan jasanya (terutama menyangkut masalah 

keahlian). Petugas yang melakukannya disebut sales engineer.  

d. New business selling dan pioneer product salesman  

New business selling merupakan tugas penjualan yang berusaha 

membuka transaksi baru dengan mengubah calon pembeli menjadi 

pembeli. Petugas yang melakukannya disebut pioneer product 

salesman. Misalnya pada perusahaan asuransi. 

3. Penerapan Salesmanship  

Prinsip penerapan salesmanship menurut Baduara (1999) antara lain: 

a. Gairah, semangat, dan tekad yang membara 

b. Teknik pendekatan terhadap calon pembeli 

c. Kepribadian yang menarik dan menyenangkan 

d. Seni bergaul dan berbicara 

e. Kemampuan mengubah suasana kaku 

f. Kepemimpinan seorang penjual (salesman) 

g. Seni menjual ide atau gagasan. 
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4. Kebiasaan-kebiasaan Positif yang Harus Dimiliki Salesman  

Kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dimiliki salesman menurut 

Winaryo (2004) antara lain: 

a. Menjual dengan rasa cinta (namun tetap dalam koridor 

profesionalisme). 

b. Tidak menyudutkan calon pembeli, menyalahkan pembeli, apalagi 

mengintimidasi dan bertindak reaktif. 

c. Menciptakan rasa kebutuhan dan meningkatkan keinginan (need and 

want) bagi pelanggan. 

d. Melakukan negosiasi maupun bargaining yang kompromistis namun 

tidak saling merugikan. 

e. Tidak menunda-nunda memberikan jawaban dan kejelasan atas setiap 

pertanyaan dari pelanggan. 

f. Mendiskusikan produk dan detail pelayanan pasca jual terhadap para 

pelanggan dengan sabar dan senyum. 

g. Tidak menyembunyikan “rahasia” produk dan hal-hal penting lainnya 

dari barang maupun jasa yang dijual. 

h. Mencegah kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin dapat terjadi 

sewaktu-waktu. 

i. Tetap menjaga standing tanpa mengesankan tinggi hati. 

j. Segera menanggapi bahasa-bahasa isyarat pelanggan dengan santun dan 

intens. 

k. Menindaklanjuti dengan cepat, semua janji dan kesepatan yang dibuat. 
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l. Mencoba memberikan bantuan pada pelanggan sekalipun itu urusan 

pribadinya. 

m. Apabila memungkinkan menjual melalui para pimpinan/manajer/unit 

perusahaan maupun orang-orang berpengaruh. Ini untuk mempermudah 

terbentuknya mata rantai penjualan yang panjang. 

 

C. Kerangka Berpikir  

Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan 

bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak 

melebih – melebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar 

beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa 

(Goleman, 2007). 

Emosi seorang salesman yang emosinya matang akan stabil, begitu pula 

sebaliknya, seorang salesman yang emosinya tidak matang akan mudah labil. 

Ciri-ciri individu yang memiliki kecerdasan emosi tinggi, yaitu : a. Memiliki 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan dapat bertahan dalam 

menghadapi frustasi, b. Dapat mengendalikan dorongan-dorongan hati 

sehingga tidak melebih- lebihkan suatu kesenangan, c. Mampu mengatur 

suasana hati dan dapat menjaganya agar beban stres tidak melumpuhkan 

kemampuan berpikir seseorang, d. Mampu untuk berempati terhadap orang 

lain dan tidak lupa berdoa (Goleman, 1996). 
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Aspek-aspek kecerdasan emosi menurut Goleman (2009)  adalah: a. 

Mengenali emosi diri, b. Mengelola emosi, c. Memotivasi diri sendiri, d. 

Mengenali emosi orang lain, e.Membina hubungan. 

Kecerdasan emosi penting bagi salesman sepeda motor di Pemalang 

karena wujud dari kecerdasan emosi adalah keterampilan sosial dan 

emosional. Menurut Goleman (1997), bentuk-bentuk dari keterampilan sosial 

dan emosional antara lain: a. Dapat mengelola emosi dengan baik, b. Dapat 

memanfaatkan emosi secara produktif, c. Dapat membina hubungan dengan 

baik, d. Dapat membaca emosi orang lain, e. Kesadaran diri emosional. 
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Salesman Sepeda Motor di 

Pemalang 

Kecerdasan Emosi 

Permasalahan: 

1. Kestabilan emosinya rendah. 

2. Tidak dapat melepaskan diri dari rasa bersalah. 

3. Kurang mampu memahami gejolak emosi diri 

sendiri. 

4. Kurang percaya diri. 

5. Acuh tak acuh dengan rekan kerjanya. 

6. Kurang mampu memotivasi diri sendiri. 

7. Kurang disiplin. 

8. Kurang mampu memahami relationship 

marketing. 

Keterampilan Sosial dan 
Emosional 
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