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Abstraksi 

Kecerdasan emosional karyawan merupakan bagian dan perkembangan ilmu· 
manajemen sumber daya manusia sebagai standart bagi sebuah organisasi dalam 
membenkan pelayanan kepada masyarakat. Kecerdasan emosi seorang karyawan 
jelas akan mempengaruhi dalam pemberian pelayanan yang berkualitas. Seringkali 

. yang te~adi adalah apabila seorang karyawan berada dalam keadaan emosi buruk 
karena mendapatkan tekanan-tekanan dalam bei<e~a juga perrnasalahan dalam 
rumah tangganya, maka hal tersebut cenderung mempengaruhi kualitas 
pekerjaannya di kantor. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kecerciasan 
emosi seseorang adalah efektifrtas outdoor management training. Pelatihan ini 
menggunakan metode pelatihan bennain di alam bebas. Metode pelatihan ini cukup 
efektif dalam mengembangkan patensi kecerdasan emosi seseorang. Hal tersebut 
disebabkan karena alam membuat kita untuk merenungi bahwa manusia merupakan 
sebagian keeil dari ciptaan Tuhan sehingga hal tersebut dapat membuat kita 
menyadari untuk merubah dengan melepaskan emosi-emosi negatif dari dalam din 
kita. 

Secara umum, efektffitas outdoor management training dapat dilihat pada 
kemampuan pelatih, materi pelatihan. peserta pelatihan, dan waktu pelatihan. 

Efektifrtas outdoor management training merupakan varia bel bebas yang 
dapat mempengaruhi pengembangan kecerdasan emosional seseorang. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa seberapa besar pengaruh 
outdoor management training terhadap pengembangan kecerdasan emoisonal 
karyawan. 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim 
kantor pusat. Pemilihan Iokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa PT. Bank Jatim 
kantor pusat sebagai salah satu lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Jawa 
Timur di mana sumber pembiayaannya diambil dari Anggaran Pemerintah Befanja 
Daerah (APBD) Jatim, paran Bank Jatim di masa mendatang akan semakin besar 
dan kompleks. Ter1ebih dengan diber1akukannya otonomi daerah. dimana proyek
proyek yang dikelola Pemda Jatim akan selalu memanfaatkan Bank BPD dalam 
mengelola keuangannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standart pelayanan dan 
system ke~a yang berkualitas. Hal tersebut tidak akan dapat te~adi bila Bank Jatim 
tidak didukung dengan karyawan yang berkualitas baik dalam hal kecerdasan 
intelektual maupun kecerdasan emosinya. 

Selanjutnya analisa yang digunakan untuk menguji hubungan antara varia bel 
bebas (tingkat efektifrtas outdoor management training) terhadap tingkat 
perkembangan kecerdasan emosional karyawan adalah teknik korelasi product 
moment dan analisa regrsi linear. Data yang terkumpul dianalisa dengan 
menggunakan uji statistic di mana perhitungannya dibantu dengan program SPSS 
(Statistical Product and Service Solution) versi 10.0. 

Dari perhitungan analisa product moment diperoleh hasil r analisis > r tabel 
pada tarat signifikasi 5 % yakni 0,813 > 0,212. Sedangkan pada hasil anatisa regrsi 
linear diperoleh nilai F reg (167,628) > F tabel (3,954) pada tarat signifikasi 5 %. 
Maka F reg dikatakan signifikan sehingga terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara tingkat efektifitas outdoor management training terhadap tingkat 
pengembangan kecerdasart emosional karyawan. Pengaruh vanabel bebas terhas 
variabel tergantung adalah sebesar 66,1 %. 
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