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PERILAKU INDIVIDU DALAM ORGANISASI 

 

Pendahuluan 

 

Perilaku merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari baik 

perilaku individu ataupun perilaku kelompok, mungkin kedengarannya asing 

untuk mempelajari perilaku itu sendiri, namun hal ini sangat penting karena 

dengan mengetahui arti dari perilaku kita dapat mengetahui apa yang 

diinginkan oleh individu tersebut, hal ini bertujuan agar apa yang kita 

harapkan dapat tercapai dengan kerjasama setiap individu dengan 

keanekaragaman perilakunya. Selain itu perilaku dalam sebuah organisasi 

sangat mempengaruhi jalannya suatu organisasi tersebut. 

 

A. Perilaku Individu 

 

Perilaku individu adalah perilaku atau interaksi yang dilakukan oleh 

manusia atau individu di lingkungannya, perilaku setiap individu sangatlah 

berbeda dan hal ini dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu tersebuut 

tinggal, perilaku yang berbeda mengakibatkan berbedanya kebutuhan setiap 

individu, untuk itu perlunya suatu organisasi agar kebutuhan yang berbeda 

tersebut dapat terpenuhi dengan bekerja sama antar individu. 

Perilaku individu akan membentuk pada perilaku organisasi, seperti 

yang terdapat pada gambar dibawah ini yang menggambarkan model umum 

perilaku organisasi. 
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Gambar 3. Model Umum PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam berorganisasi individu memiliki perannya masing-masing, 

perilaku individu dalam berorganisasi diantaranya: 

1. Produktifitas kerja 

2. Kepuasan kerja 

3. Tingkat absensi 

4. Tingkat turnover 

 

B. Perbedaan Individual 

 

Perbedaan individual berasal dari perbedaan sifat yang dimiliki oleh 

setiap individu yang berasal dari pengaruh lingkkungan yang berbeda, dan 

itu merupakan sifat manusia yang tidak dapat dipungkuri, karena manusia 

memiliki perbedaan perilaku maka kemampuan yang dimiliki pun berbeda 

sehingga setiap manusia membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang 

lainnya agar dapat mencapai tujuan dari masing-masing individu tersebut, 

disini kita dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun setiap individu 

mempunyai perbedaan namun pada hakikatnya mereka bisa bersama atau 

Karakteristik individu: 

 Kemampuan, 

 Kebutuhan, 

 Kepercayaan, 

 Pengalaman, 

 Pengharapan, dll. 

Karakteristik organisasi: 

 Hierarki, 

 Tugas-tugas, 

 Wewenang,  

 Tanggung jawab, 

 System reward, 

 System control, dll. 

Perilaku Individu Dalam 
Organisasi 
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bersatu dalam mencapai tujuan yang berbeda dalam suatu wadah yang 

biasa disebut organisasi. 

 

C. Karakteristik Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Individu 

 

Karakteristik organisasi adalah cirri khusus yang dimiliki oleh suatu 

organisasi tertentu, misalnya: 

1. Terdapat komunikasi dua arah, 

2. Tujuan kelompok jelas dan diterima oleh anggota, 

3. Kontroversi dan konflik tidak diabaikan, diingkari atau ditekan. 

Namun, karakteristik organisasi tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku individu, hanya saja perilaku individu itu akan 

menyesuaikan dengan karakteristik organisasi tersebut, yaitu berupa 

peraturan-peraturan. Dan hal itu hanya berlaku ketika individu tersebut  

berada dilingkungan organisasi, namun tidak dapat dipungkiri juga hal itu 

akan berdmpak pada perilaku dilingkungan luar, misalnya keluarga dan 

masyarakat yaitu sikap yang sering dilakukan individu tersebut dalam 

organisasi, misalnya cara berpikir, berbicara dan mengambil keputusan serta 

gaya atau cara ia dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi. 

 

D. Pendekatan-pendekatan untuk Memahami Perilaku Individu 

 

Untuk memahami perilaku individu dapat menggunakan pendekatan 

yang dikelompokan menjadi tiga pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan kognitif adalah bahwa suatu perilaku oleh suatu rangsangan, 

dimana perilaku individu terjadi atau timbul dikarenakan adanya 

rangsangan sehingga timbulah respon atas rangsangan tersebut, 

contohnya jika kita bertemu dengan teman dan kemudian dia bersikap 

baik terhadap kita tentu saja kitapun akan bersikap baik pula. 
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Gambar 4. Pendekatan Kogninif 

 

 

2. Pendekatan penguatan adalah bahwa suatu perilaku dipengaruhi oleh 

gerakan reflex yang digerakan oleh system syaraf motorik yang ada di 

otak kita, contohnya jika tangan kita terkena api maka secara otomatis 

kita menjauhkan atau menarik tangan dari api tersebut. 

3. Pendekatan psikoanalitis adalah bahwa perilaku dipengaruhi oleh 

kepribadiannya, sedangkan individu yang memiliki pribadi yang baik 

adalah individu yang telah matang yaitu orang yang dapat membedakan 

mana yang baik dan tidak baik bagi dirinya dan lingkungannya, orang 

yang tidak semata-mata mementikngkan kepentingan pribadinya saja 

melainkan mementingkan kepentingan lingkungannya. 

 

E. Persepsi, Kepribadian, dan Emosi 

 

Perilaku individu dalam organisasi meliputi persepsi, kepribadian, dan 

emosi (sikap). 

Persepsi merupakan suatu proses, dimana individu-individu 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar 

memberikan makna bagi lingkungannya. 

Kepribadian merupakan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan 

orang lain, kepribadian terbentuk dari faktor keturunan, lingkungan (budaya, 

norma keluarga dan pengaruh lainnya), dan juga situasi. 

Sedangkan emosi (sikap) adalah pernyataan atau pertimbangan evaluative 

(menguntungkan atau tidak menguntungkan) mengenai objek, orang dan 

peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseoran merasakan mengenai 

sesuatu. Dalam perilaku organisasi, pemahaman atas sikap penting, karena 

sikap mempengaruhi perilaku kerja. 

Rangsangan Kognisi Respon 
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Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi perilaku individu, 

seperti yang tertera pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 5. Variabel yang mempengaruhi perilaku individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Komunikasi 

 

Komunikasi adalah suatu proses interaksi baik secara lisan maupun 

tulisan antara satu individu dengan individu lainnya sehingga terciptanya 

saling mengerti apa yang dibicarakan, dalam organisasi terdapat dua arah 

komunikasi, yaitu: 

1. Komunikasi antara atasan dengan bawahan. 

2. Komunikasi antara bawahan dengan bawahan atau komunikasi atara 

rekan kerja. 

Kedua komunikasi tersebut sifatnya berbeda biasanya antara atasan 

dengan bawahan lebih bersifat formal sendangkan antar anggota biasanya 

lebih informal dan nonformal, peranan komunikasi dalam perkembangan 

organisasi dewasa ini sangatlah penting dikarenakan proses berorganisasi 

selalu ada komunikasi baik antar anggota maupun dengan atasan. 

 

 

Motivasi 

Sikap 

Persepsi 

Kepribadian 

Pembelajaran 

Kemampuan 

Perilaku 

Individu 
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G. Multiple Intellegent 

 

Setiap manusia lahir kedunia ini memiliki potensi dan bakat-bakat 

yang berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Potensi yang kita miliki 

ini akan bermanfaat dan berkembang dengan baik apabila dipupuk dengan 

benar pula. Masalah yang kita hadapi adalah menyingkirkan atau mengatasi 

semua masalah atau rintangan yang menghalangi jalan untuk menemukan 

dan mengembangkan bakat yang kita miliki. 

Multiple intelligent diantaranya: 

1. Kecerdasan linguistic yaitu berupa keterampilan bekerja yang 

menggunakan kecerdasan pada otak yang lebih dominan misalnya 

berceramah, menulis, mengajar, dan lain-lain. (kecerdasan dalam 

berbahasa) 

2. Kecerdasan logis matematis yaitu keterampilan bekerja dalam mengurus 

keuangan, menyelenggarakan anggaran dan melakukan penelitian 

ekonomi. (kecerdasan dalam mengolah angka) 

3. Kecerdasan spasial adalah kecerdasan yang menggunakan daya 

imajinasi yang kuat misalnya melukis dan membuat instrument. 

(kecerdasan seni rupa) 

4. Kecerdasan musical adalah kecerdasan dalam bermusik. 

5. Kecerdasan kinestik jasmani adalah kecerdasan yang digunakan dalam 

memanfaatkan keadaan fisik yang dimilikinya seoptimal mungkin. 

6. Kecerdasan antarpersonal adalah kecerdasan dalam berhubungan antar 

individu. 

7. Kecerdasan intrapersonal adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan 

dalam memahami dirinya sendiri. 
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H. Social Intellegent 

 

Kecerdasan sosial menurut definisi asli Edward Thorndike, adalah 

"kemampuan untuk memahami dan mengelola pria dan wanita, anak laki-

laki dan perempuan, untuk bertindak bijaksana dalam hubungan 

manusia". Hal ini setara dengan kecerdasan interpersonal, salah satu jenis 

kecerdasan yang diidentifikasi dalam Howard Gardner's Teori kecerdasan 

ganda, dan erat terkait dengan teori pikiran. 

Beberapa penulis telah membatasi definisi untuk hanya berurusan 

dengan pengetahuan tentang situasi sosial, mungkin lebih tepat disebut 

kognisi sosial atau intelijen pemasaran sosial, seperti berkaitan dengan tren-

psikologis iklan sosial dan strategi dan taktik pemasaran. 

Menurut Sean Foleno, kecerdasan sosial adalah kemampuan 

seseorang untuk memahami dirinya atau lingkungannya secara optimal dan 

bereaksi dengan tepat untuk melakukan sosial sukses. Telah lama 

mengamati bahwa sementara beberapa orang mungkin memiliki 

kemampuan intelektual yang kuat, mereka tampaknya berjuang untuk 

menguasai keterampilan sosial yang memungkinkan mereka untuk 

berinteraksi berhasil dengan orang lain. Kemampuan untuk "bergaul" 

dengan orang lain sekarang telah resmi diakui sebagai bentuk kompetensi 

atau bahkan jenis tertentu kecerdasan 

Kecerdasan sosial dapat digambarkan sebagai kombinasi dari 

kemampuan: yang pertama adalah pemahaman dasar orang (mis. semacam 

kesadaran sosial strategis) dan yang kedua adalah keterampilan yang 

diperlukan untuk berinteraksi berhasil dengan mereka.Dengan kata lain, 

kemampuan untuk bergaul dengan lain dan untuk mendorong mereka untuk 

bekerja sama dengan Anda. Kecerdasan sosial dapat dianggap sebagai 

meliputi lima dimensi: 

 Kehadiran - gambar eksternal Anda atau rasa diri yang dirasakan oleh 

orang lain, misalnya, kepercayaan diri, harga diri atau harga diri. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Thorndike
http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_mind
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_cognition
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_marketing_intelligence
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 Kejelasan - kemampuan Anda untuk mengekspresikan diri secara jelas, 

menjelaskan konsep jelas dan menggunakan bahasa efektif, sedangkan 

membujuk dengan ide-ide. 

 Kesadaran - kemampuan Anda untuk memahami konteks sosial yang 

mempengaruhi perilaku (mis. "baca situasi") dan untuk memilih strategi 

perilaku yang paling mungkin untuk sukses. 

 Keaslian - cara perilaku yang memberikan persepsi kejujuran. 

 Empati - kemampuan Anda untuk menciptakan rasa hubungan dengan 

orang lain dan untuk mendorong mereka untuk bekerja sama dengan 

Anda, daripada bekerja melawan Anda, serta penghargaan terhadap 

emosi dan pengalaman orang lain. 

Orang dengan kecerdasan sosial yang tinggi sering dikatakan telah 

"perilaku bergizi" yang membuat orang lain di sekitar mereka merasa 

dihargai, dicintai, dihormati dan dihargai. Orang-orang ini sangat menarik 

bagi orang lain dan sering digambarkan sebagai memiliki "kepribadian 

magnetik". Sebaliknya, orang yang rendah dalam kecerdasan sosial sering 

digambarkan sebagai "beracun" - mereka menyebabkan orang lain merasa 

marah, devaluasi, frustrasi, tidak memadai atau bersalah. Mereka sering 

sangat mengucilkan orang. Menariknya, bagaimanapun, sering orang bisa 

tidak sengaja "beracun" dan kecerdasan sosial mereka rendah hanya karena 

kurangnya wawasan. Dengan kata lain, mereka sering begitu sibuk dengan 

pribadi menekankan bahwa mereka gagal untuk melihat dampak dari 

perilaku mereka pada orang lain. Mereka sering akan menjalani perilaku 

radikal atau perubahan kepribadian bahkan ketika dibuat untuk melihat diri 

mereka sebagai orang lain melihat mereka. 

Sementara sebagian dari kita secara alami diberkati dengan 

keterampilan sosial yang unggul, yang lain mungkin perlu bekerja lebih 

keras pada mereka. Kabar baiknya adalah bahwa banyak yang percaya 

kecerdasan sosial dapat dipelihara dan diperbaiki, terutama pada anak usia 

dini dan remaja. Bahkan, banyak yang percaya bahwa itu harus menjadi 
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prioritas pembangunan dalam pendidikan awal, sekolah umum dan 

pengembangan profesional dewasa. Dengan cara ini, individu belajar untuk 

memenangkan rasa hormat mereka butuhkan, untuk mempengaruhi orang 

lain secara efektif dan mencapai tujuan mereka dengan bekerja dari empati. 

Hal ini lebih dari sekedar berusaha untuk membuat diri Anda lebih 

menyenangkan - memiliki kecerdasan sosial yang lebih baik dapat 

mengurangi konflik dan menciptakan lebih banyak kolaborasi yang efisien 

dan efektif, sehingga kita semua bergerak menuju gaols umum dan pada 

akhirnya menjamin kelangsungan hidup spesies kita. 

Menurut psikolog EL Thorndike, yang mendirikan studi tentang 

kecerdasan sosial, istilah harus didefinisikan sebagai kemampuan "untuk 

bertindak bijaksana dalam hubungan manusia." Thorndike merasa tidak 

mungkin untuk jenis kecerdasan, sebagai lawan kecerdasan abstrak atau 

intelijen mekanis. psikolog lain, bagaimanapun, tidak setuju dengan 

penilaian ini. 

Ada beberapa metode untuk pengujian kecerdasan sosial, 

termasuk George Washington Sosial Intelligence Test (GWSIT).GWSIT, 

bagaimanapun, dianggap mampu mengukur kecerdasan sosial secara akurat 

karena ketergantungan berat pada kata-kata dan ekspresi. Akibatnya, tes ini 

lebih tepat untuk pengukuran kecerdasan abstrak. Tes lain adalah Vineland 

Skala Kematangan Sosial, yang mengukur kecerdasan sosial pada usia 

sosial, juga dikenal sebagai usia mental , dan kecerdasan sosial, yang 

kecerdasan yang ditentukan oleh usia sosial dibagi dengan usia 

kronologis. The kelemahan uji ini terletak pada kenyataan bahwa ia 

memperhitungkan faktor-faktor relevan, seperti keterampilan motorik dan 

keterampilan linguistik, yang awan pengukuran kecerdasan sosial. 

Kesulitan dalam memecahkan akurat kecerdasan sosial melalui tes ini 

disebabkan oleh banyak komponen itu meliputi. Salah satu model 

kecerdasan sosial terdiri dari tiga komponen: kepekaan sosial, yang satu 

membuat kesimpulan sementara sosialisasi dan peran memainkan dalam 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.wisegeek.com/who-is-george-washington.htm&prev=/search%3Fq%3Dsocial%2Bintelligence%26hl%3Did%26sa%3DG%26biw%3D1024%26bih%3D539%26prmd%3Dvlb&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhheYiJStmAkvXAVyfzSRYfBpaOScg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.wisegeek.com/what-is-mental-age.htm&prev=/search%3Fq%3Dsocial%2Bintelligence%26hl%3Did%26sa%3DG%26biw%3D1024%26bih%3D539%26prmd%3Dvlb&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhifWXKpiloMPpIDp2SrHniHd-OzYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.wisegeek.com/what-are-the-common-causes-of-weakness.htm&prev=/search%3Fq%3Dsocial%2Bintelligence%26hl%3Did%26sa%3DG%26biw%3D1024%26bih%3D539%26prmd%3Dvlb&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhi2xnIZkWgul4DpHoPC1HWNcMnSig
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satu kelompok; wawasan sosial,termasuk pemahaman sosial, wawasan 

psikologis, dan pertimbangan moral, dan komunikasi sosial termasuk 

pemecahan masalah sosial. Beberapa model lain dan teori telah diusulkan 

juga. 

 

I. ESQ (Emotional Spiritual Quotient) 

 

Selama ini banyak berkembang dalam masyarakat kita sebuah 

pandangan stereotip, dikotominasi antara dunia dan akhirat. Dikotominasi 

antara unsur-unsur kebendaan dan unsur agama, antara unsur kasat mata 

dan tak kasat mata. Materialisme versus orientasi nilai-nilai Ilahiyah semata. 

Mereka yang memilih keberhasilan di alam “vertikal” cenderung berpikir 

bahwa kesuksesan dunia justru adalah sesuatu yang bisa “dinisbikan” atau 

sesuatu yang bisa demikian mudahnya „dimarginalkan‟. Hasilnya, mereka 

lebih unggul dalam kekhusyu‟an dzikir dan kekhikmatan berkontemplasi 

namun menjadi kalah dalam percaturan ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, 

politik dan perdagangan di alam “horizontal”. Begitupun sebaliknya yang 

yang berpijak hanya pada alam kebendaan, kekuatan berpikirnya tak pernah 

diimbangi oleh kekuatan dzikir. Realitas kebendaan yang masih 

membelenggu hati, tidak memudahkan baginya untuk berpijak pada alam 

fitrahnya (zero mind). 

Meminjam istilah Goleman, tentang keunggulan EQ dalam mencapai 

prestasi, sehingga banyak orang-orang hasil “penggodokan” pemikiran dan 

teori barat tersebut menjadi terkenal dan mencapai kesuksesan di atas rata-

rata. Sepintas kita akan dibuat takjub tentang sebuah keunggulan kekuatan 

IQ dan EQ manusia. Kita terhenyak oleh sebuah kecerdasan emosi yang 

ternyata bisa demikian jauh mendahului sang kecerdasan otak (IQ) dalam 

berkompetisi. Namun ketakjuban itu tak terlalu lama, kita kembali tersentak 

oleh hasil akhir dari teori EQ dan IQ. 
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Setelah mencoba menengok para pengikut teori EQ, kita mencoba 

memasuki ruang para aliran vertikal secara terpisah (SQ). Mencoba 

membuat sebuah „penilaian atas fakta‟ yang merujuk pada realitas eksternal, 

dan karakteristik para pendukung kecerdasan spiritual itu (gnostik). Tujuan 

mereka bersifat abadi, jangka panjang dan mutlak. Ini dimanifestasikan 

dalam dimensi pencapaian tujuan ideal yang „menyatu‟ dalam batin setiap 

penganutnya (SQ). 

Setelah upaya „penilaian atas fakta‟ dilakukan, kita mencoba 

melakukan „penilaian atas value‟. Sebuah tahap penilaian yang menyangkut 

pula watak dan kualitas SQ. Serta manfaat, kebaikan, keburukan, dan juga 

bagaimana memperbarui serta menyempurnakannya (realitas internal). Dan 

berbicara mengenai istilah-istilah seperti ini berarti kita harus memberikan 

keputusan tentang nilai-nilai secara keseluruhan dan terintgrasi. 

Kecerdasan spiritual (SQ), yang merupakan temuan terkini secara 

ilmiah, pertama kali digagas oleh Danah Zohar dan Ian Marshall, masing-

masing dari Harvard University dan Oxford University melalui riset yang 

sangat komprehensif yang menemukan eksistensi God-Spot dalam otak 

manusia. Ini sudah built-in sebagai pusat spiritual (spiritual center) yang 

terletak di antara jaringan syaraf dan otak. 

Sedangkan bukti kedua adalah riset ahli syaraf Austria, Wolf Singer 

pada era 1990-an atas The Binding Problem, yang menunjukkan ada proses 

syaraf dalam otak manusia yang terkonsentrasi pada usaha yang 

mempersatukan dan memberi makna dalam pengalaman hidup kita. Suatu 

jaringan syaraf yang secara literal “mengikat” pengalaman kita secara 

bersama untuk “hidup lebih bermakna”. Pada God-Spot inilah sebenarnya 

terdapat fitrah manusia yang terdalam. 

Akan tetapi SQ atau Spiritual Intellegent tersebut belum atau bahkan 

tidak menjangkau keutuhan. Pembahasannya baru sebatas tataran biologi 

atau psikologi semata, tidak bersifat transendental. Akibatnya kita masih 

merasakan adanya “kebuntuan”. 
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Sederhananya, berbicara mengenai EQ saat ini, kita akan disuguhkan 

pada sebuah keadaan yang maha hebat dan positif namun cenderung hanya 

mengantarkan kita kepada hubungan kebendaan dan hubungan antar 

manusia. Sedangkan SQ kita akan menemui fenomena yang penuh muatan 

spiritual (willingness) namun kurang mampu membarengi potensi pikir (IQ 

dan EQ). 

Meskipun EQ dan SQ berbeda, ternyata keduanya memiliki muatan 

yang sama-sama penting untuk dapat bersinergi antara satu dengan yang 

lain. Dan akhirnya muncul sebuah gagasan bentuk sinergi keduanya yang 

dinamakan ESQ (Emotional Spiritual Quotient). Penggabungan gagasan 

tersebut untuk menyusun metode yang lebih dapat diandalkan dalam 

menemukan pengetahuan yang benar dan hakiki. 

 

Gambar 6. Perbedaan EQ, SQ, dan ESQ 

EQ SQ ESQ 

Tuhan 

Tuhan 

 

 

Manusia Manusia 
 

 

 Manusia Manusia Manusia 

Hadits Rasulullah SAW: 

Bukankah sebaik-baik kamu orang yang bekerja untuk dunianya saja tanpa 

akhiratnya dan tidak pula orang-orang yang bekerja untuk akhiratnya saja dan 

meninggalkan dunianya. Dan sesungguhnya, sebaik-baiknya kamu adalah orang 

yang bekerja untuk (akhirat) dan untuk (dunia).  
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Gambar 7. Hubungan antara IQ, EQ, dan SQ 

Di dalam ESQ Model 

Tuhan 

 

 

SQ (God Spot) 

 

 

 

Paradigma Paradigma 

(kepentingan) Zero Mind Process (persepsi) 

 

 

 IQ EQ 

Ada "sepuluh kebaikan" yang digabungkan untuk membentuk suatu 

kecerdasan emosional spiritual, yaitu: 

1. Membuat "Gambar Besar" 

Kejadian anda adalah suatu keajaiban dan anda akan belajar 

beberapa faktor yang luar biasa tentang diri anda dan hubungannya dengan 

alam. Setiap kita punya pengaruh terhadap sejarah. 

2. Mengungkap Nilai Anda 

Perilaku anda ditentukan oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip, yang 

memiliki pengaruh besar terhadap kemungkinan sukses anda dalam hidup. 

Mengungkapkan pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip dan akan 

mengenalkan pada pemikiran Nabi Muhammad SAW, Budha, dan lain 

sebagainya. 

3. Visi dan Tujuan Hidup Anda 

Mengungkapkan kekuatan visi dan kemampuan anda untuk 

merencanakan, yang dapat mentransfer hidup anda menjadi sukses. Dengan 
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tujuan yang jelas, hidup anda akan mencapai arti dan arah, sehingga 

membuat anda menjadi lebih sehat, kuat dan percaya diri. 

4. Kasih Sayang: Memahami Diri Anda dan Orang Lain 

Sesungguhnya diri anda mengagumkan. Dengan latihan dan 

permainan khusus yang berinteraksi dengan orang lain akan 

mendemonstrasikan pada anda betapa kreatif dan uniknya anda, sehingga 

memunculkan kualitas spiritual untuk mengembangkan kasih sayang dan 

pengertian. 

5. Memberi dan Menerima! Amal dan Syukur 

Kebaikan kembar, yaitu Amal dan Syukur akan memperbesar 

kecerdasan spiritual anda beberapa kali lipat. Jiwa anda belajar bernafas 

kedalam (syukur) dan menghembuskan nafas keluar (amal). 

6. Kekuatan dari Tertawa 

Tertawa adalah kualitas vital dari kecerdasan spiritual dan memberi 

banyak manfaat termasuk mengurangi level stress, kehidupan yang ceria 

dan bahagia, sehingga hidup lebih lama dan sehat. 

7. Menuju Taman Bermain Anak 

Semakin cerdas spiritual anda, akan menunjukkan kepolosan diri 

anda seperti anak-anak. Seperti layaknya karakter khas anak-anak, yaitu 

keceriaan, kegembiraan, spontanitas, antusias dan semangat berpetualang 

akan meningkat. 

8. Kekuatan Ritual 

Kekuatan ritual yang dipelajari dan dilaksanakan serta menciptakan 

ritual sendiri, akan menimbulkan efek besar terhadap setiap yang ada pada 

otak, tubuh dan jiwa anda. 

9. Damai 

Mempelajari teknik mengurangi dan menghilangkan stress dan 

mengolah lingkungan internal yang tenang dan tenteram, sehingga akan 

terbebas dari gangguan mental, kecemasan dan stress. 
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10. Yang Anda Butuhkan adalah Cinta 

Memperkenalkan kekuatan cinta. Dengan membaca kisah 

petualangan, godaan dan kesengsaraan, kematian dan harapan, 

memberikan teknik dan pendekatan untuk meringankan penderitaan, rasa 

sakit dan putus asa. 

 

Penutup 

 

Perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh persepsi, 

kepribadian dan emosi individu tersebut, dimana kita dapat menilai atau 

menafsirkan perilaku dengan cara mengamati pola kebiasaan dan peraturan-

peraturan yang ada. Perilaku setiap individu satu dengan yang lainnya 

berbeda sehingga diperlukan suatu pendekatan untuk menyatukan individu-

individu tersebut agar dapat mencapai tujuan secara bersama-sama, adapun 

selain dari menafsirkan perilaku individu untuk mengetahui tujuan individu 

tersebut bisa menggunakan komunikasi sebagai media untuk mengetahui 

individu tersebut. 

Terdapat beberapa perbedaan karakteristik yang terdapat pada diri 

setiap individu. Diantara beberapa karakteristik itu yaitu perbedaan 

mengenai kecerdasan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing 

individu. Diatas telah dipaparkan beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh 

setiap individu, hal itu merupakan acuan bagi seorang manajer agar dapat 

memahami apa saja yang perlu dilakukan dalam mengorganisir setiap 

individu yang ada dalam setiap organisasi dengan mengoptimalkan semua 

kecerdasan yang ia miliki serta menyesuaikan setiap perilaku yang tercermin 

sesuai dengan kecerdasan yang masing-masing individu miliki. 

Dengan perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu, 

maka perilaku yang akan terwujud pun akan berbeda pada setiap diri 

individu tersebut. Dengan setiap perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh 

setiap individu akan mempengaruhi kepada setiap perilaku individu. Telah 
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banyak dilakukan mengenai pelatihan-pelatihan mengenai kecerdasan 

diatas, yang diharapkan agar setiap individu apat meningkatkan setiap 

kinerjanya.  

Bila setiap individu mempunyai perpaduan antara semua kecerdasan 

diatas, maka akan berdampak baik pada individu tersebut begitu pula pada 

organisasi yang dimasukinya. Bila setiap individu memiliki semua kecerdasan 

diatas, organisasi akan berjalan lancar dan tujuan akan tercapai. Setiap 

individu yang memiliki kecerdasan social, maka kerjasama yang baik akan 

terjalin antar sesama anggota maupun kelompok. Serta bila individu 

memiliki kecerdasan ESQ, maka diantara setiap anggota, kelompok, atasan 

dengan bawahan akan terdapat suatu kepercayaan antar satu sama lain 

yang kuat, karena setiap individu dalam kelompok mempunyai akhlak yang 

baik. Oleh sebab itu dalam setiap organisasi dibutuhkan suatu kecerdasan 

yang seimbang yang dimiliki oleh setiap individu organisasi tersebut. 
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