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Abstrak 

 
Kecerdasan budaya atau cultural quotient (CQ)  telah menarik perhatian banyak ilmuwan  karena 

terjadi globalisasi budaya di dunia secara luas. Globalisasi juga membutuhkan para profesional 

untuk menangani masalah yang muncul saat berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai  latar 

belakang budaya (Zander, Mockaittis & Butler, 2012; Alfred Presbitero, 2015). Pengalaman 

antarbudaya menjadi penting karena masyarakat dunia semakin global dan saling terkait (Susan A. 

Basow, Trent Glauger, 2017). Studi ini menyoroti cultural quotient (CQ) sebagai kecerdasan  budaya 

saat melakukan interaksi lintas budaya mahasiswa di kampus maupun di masyarakat yang memiliki 

budaya beraneka ragam. Subjek  penelitian ini adalah mahasiswa fakultas psikologi Universitas 

Negeri Malang,  yang berjumlah 329 orang mahasiswa; yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2014, 

2015, 2016, dan  2017.  Penelitian ini dilakukan untuk: (a). mengetahui structural validity pada empat 

factor CQ dan generalisasi model empat factor CQ  (yaitu: cognitif  CQ, metacognitif CQ, motivasi 

CQ  dan behavior CQ). (b). menguji  hubungan antara cultural quotient (CQ) dengan kecerdasan 

interpersonal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Instrumen CQ pada penelitian ini telah 

didukung oleh structural validity pada model CQ empat faktor  untuk digunakan pada mahasiswa 

fakultas psikologi.  2). Menunjukkan bahwa CQ berhubungan positif dan signifikan dengan 

kecerdasan interpersonal. 3). Selain itu, hasil menunjukkan bahwa CQ dapat memprediksi 

Interpersonal pada mahasiswa fakultas psikologi dalam melakukan interaksi lintas budaya.  

 

 

Kata kunci: Cultural quotient, Interpersonal intelligence, mahasiswa psikologi. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Multikultural atau keberagaman budaya juga terjadi di negara Indonesia, yang 

memiliki 300 etnis, 1.340 suku dan 1.211 bahasa daerah serta  5 agama (Data Sensus 

Badan Pusat Statistik, 2010).  keadaan  multikultural sangat membutuhkan tenaga 

profesional yang mampu  berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar 

belakang budaya (Alfred, Presbitero, 2015).  

Tenaga profesional tersebut antara lain adalah psikolog atau sarjana psikologi. 

Sebagai calon tenaga profesional yaitu sarjana psikologi atau psikolog, mahasiswa 

psikologi diharapkan memiliki “soft skill”. Salah satu bentuk  dari “soft skill” adalah 
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kecerdasan interpersonal (Filip Lievens & Paul R. Sackett, 2012).  Untuk 

menghadapi lingkungan multikultural ini diperlukan CQ atau kecerdasan kultural 

yang dipengaruhi oleh kecerdasan interpersonal yang tinggi (Alfred, Presbitero, 

2015). Kecerdasan interpersonal diharapkan dimiliki oleh mahasiswa psikologi, hal 

ini karena pada dasarnya tugas dari profesi psikologi adalah memberikan layanan 

psikologi ( psychological services) bagi manusia yang membutuhkan bantuan 

(Albanik, 2009).  

Menurut Kanazawa (2010), kecerdasan interpersonal penting dan diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari saat berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah, 

teman sekelas dan guru di sekolah untuk bekerja dengan orang lain dalam karir 

seseorang. Oleh karena mahasiswa fakultas psikologi, sebagai calon ilmuwan 

psikologi dan psikolog, harus disiapkan agar memiliki potensi yang baik sebagai 

psychological services yang memiliki kemampuan untuk menghormati martabat dan 

harga diri individu serta mampu memelihara dan melindungi hak-hak dasar manusia. 

Hubungan interpersonal adalah hubungan yang saling tergantung dan saling dibentuk 

selama pertemuan antar pribadi, yang juga dikenal sebagai kontak sosial.  Beberapa 

peneliti menganggap bahwa hubungan interpersonal meliputi interaksi antara anggota 

keluarga, teman, rekan kerja; dan hubungan interpersonal melibatkan penerimaan 

sosial, hubungan keluarga, hubungan peer dan persahabatan (Ming Chuan Hsieh, 

2014). 

Penelitian ini juga berfokus pada pendidikan karakter atau soft skill pada 

mahasiswa psikologi, karena dengan globalisasi kemajuan teknologi informasi yang 

mengenalkan mereka untuk melakukan transaksi lintas budaya   

 

B. TINJAUAN TEORETIS 

 

B1. Cultural Quotient  (kecerdasan budaya). 

CQ  telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk berfungsi secara 

efektif  dalam situasi  yang ditandai oleh keragaman budaya (Early & Ang, 2015). 

Cultural Quotient  menurut Ang,  dkk (2015) adalah kemampuan umum yang 

memfasilitasi efektivitas seseorang di budaya yang berbeda dan dalam lingkungan 
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multikultural.   Early dan Ang (2003) menganut konseptualisasi CQ di Stenberg  dan 

Detterman yang disusun tahun 1986 tentang teori lokus inteligensi, yang menyoroti 

pentingnya  kemampuan motivasional, mental dan perilaku. Early dan Ang (2003) 

mengidentifikasi empat faktor CQ yaitu: (1) cognitif CQ; (2). metacognitif CQ; (3). 

motivasi CQ; dan (4). behavioral CQ.  

CQ kognitif mengacu pada pengetahuan individu tentang lingkungan budaya, 

termasuk norma, praktik dan konvensi (Ang & Van Dyne, 2008). Hal ini meliputi 

pengetahuan seseorang tentang persamaan dan perbedaan antar lintas budaya 

(Livermore, 2011; Ng Van Dyne, Ang & Ryan, 2012). Menurut Ang dan Van Dyne 

(2008),  karena pengetahuan tentang budaya dapat mempengaruhi pikiran dan 

perilaku, komponen kognitif CQ sangat penting ketika berhubungan dengan orang-

orang dari berbagai latar belakang budaya.  

Metakognitif CQ merupakan aspek CQ yang menghubungkan level kesadaran 

individu terhadap penerimaan cultural sebelum melakukan interaksi lintas budaya.  

Berkaitan dengan perencanaan, pemantauan dan revisi model mentalnorma budaya 

yang dianggap tepat untuk negara tertentu atau kelompok tertentu (Ang & Van Dyne, 

2008). Ang dan Van Dyne (2008) berpendapat bahwa individu dengan CQ 

metakognitif tinggi ditemukan sadar akan pengaruh budayasebelum dan selama 

interaksi lintas budaya. 

Motivasi CQ berkaitan dengan minat dan kepercayaan individu saat berinteraksi 

dalam situasi budaya yang beragam (Livermore, 2011) Kemampuan ini mengarahkan 

perhatian dan energi untuk belajar dan berfungsi secara efektif terlepas dari tantangan 

yang dihadapi dalam lintas budaya (Ang & Van Dyne, 2008). Individu dengan CQ 

motivasi tinggi menarik minat intrinsik mereka  (Deci & Ryan , 1985) dan efikasi diri 

(self efficacy) mereka (Bandura, 2002). Motivasi CQ juga penting karena 

menghasilkan dorongan yang diperlukan untuk memicu dan mengaktifkan dimensi 

kognitif CQ dan metakognitif CQ (Ng et al., 2012). Terakhir, CQ perilaku 

mencerminkan kemampuan individu untuk menunjukkan perilaku verbal dan non-

verbal yang tepat pada situasi lintas budaya. Perilaku merupakan dimensi sangat 

penting karena merupakan manifestasi CQ yang paling banyak terlihat  dan menonjol 
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dalam interaksi sosial (situasi lintas budaya). Karena orang tidak memiliki akses 

terhadap pemikiran, perasaan, dan motivasi laten, mereka sangat bergantung pada 

ekspresi (manifestasi) dan perilaku yang terbuka. 

 

B.2 Cultural Quotient  dan Kecerdasan Interpersonal 

Menurut Gardner kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami 

dan bekerjasama dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan 

untuk menjalin interaksi sosial dan memelihara hubungan sosial tersebut atau 

kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi serta 

perasaan orang lain (Armstrong, 2008).   Hal ini memungkinkan orang untuk bekerja 

secara efektif dengan orang lain (Smith, 2008).  Menurut Jan Pieter van Oudenhoven 

& Veronica Benet–Martinez (2015), selama beberapa dekade, para periset telah 

meneliti indikator komunikasi dan interaksi antar budaya yang efektif. Penelitian 

telah berfokus pada  dan kecerdasan sosial yang dapat mempengaruhi kesuksesan 

adaptasi dengan budaya baru. Dalam hasil penelitian mereka, diketahui bahwa subjek 

yang melaporkan berfungsi secara efektif dalam budaya lain, menilai bahwa ada 24 

kemampuan  dalam hal kepentingan  mereka dalam memfasilitasi efektivitas antar 

budaya. Stabilitas emosional dan ekstraversi, khususnya , terbukti merupakan 

kemampuan yang penting.  

Menurutnya, selanjutnya, periset telah mengidentifikasi sejumlah karakteristik 

kepribadian tertentu yang menentukan keberhasilan antar budaya . Faktor-faktor 

seperti empati, rasa hormat, ketertarikan pada budaya lokal, fleksibilitas, toleransi, 

keterampilan teknis, keterbukaan pikiran, kepercayaan diri, keramahan, citra diri 

yang positif dan inisiatif telah diidentifikasi dalam beberapa penelitian  

Cultural Quotient  dan Kecerdasan Interpersonal CQ sebagai kemampuan antar 

budaya  menemukan hubungan positif dan siginifikan antara empat faktor CQ setelah 

mengendalikan usia, jenis kelamin pada mahasiswa psikologi. 

 Keterbukaan terhadap pengalaman didefinisikan sebagai disposisi individu untuk 

berpikiran luas, imajinatif, sensitif dan menerima perspektif dan pertemuan yang 

berbeda (Ang & Van Dyne, 2008). Temuan ini menunjukkan bahwa orang yang 
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memiliki keterbukaan terhadap pengalaman (berpikiran terbuka dan menerima 

budaya lain), faktor keempat dari CQ akan menjadi tinggi. (Ang & Van Dyne, 2008) 

juga menemukan hubungan positif dan signifikan antara kognitif, motivasional, 

perilaku CQ dan ekstraversi. Extraversion pada dasarnya mendorong seseorang untuk 

menghasilkan energi dari orang lain, membuat mereka aktif, ramah, berani, dan 

ekspresif (Ang & Van Dyne, 2008). Temuan ini menyiratkan bahwa semakin tinggi 

ekstraversi (aktif dan bersosialisasi dalam konteks lintas budaya), maka semakin 

tinggi keempat faktor CQ.. Baru-baru ini, Presbitero (2015) menemukan keterbukaan 

terhadap pengalaman dan ekstraversi menjadi kritis dalam meningkatkan hubungan 

antara penugasan internasional dengan CQ. 

Hampir seluruh faktor  Cultural Quotient  membahas tentang interaksi sosial hal 

itu terlihat dari (a). aspek Metacognitif  Cultural Inelligence  merupakan aspek CQ 

yang menghubungkan level kesadaran individu terhadap penerimaan cultural 

sebelum melakukan interaksi lintas budaya, (b). aspek Behavior Cultural Quotient  

kemampuan refleks individu yang terlihat dengan aksi secara verbal dan non verbal, 

ketika berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda, (c). aspek Motivasional 

Cultural Quotient   merupakan refleks kemampuan dalam mengarahkan perhatian 

dan energi ke arah pembelajaran dimana dan fungsi dari bermacam-macam situasi 

budaya (Ang, Dyne & Tan, 2011).  

Sehingga dapat dikatakan Cultural Quotient   erat kaitannya dengan interaksi 

sosial. Hal ini diperkuat dengan penelitian Presbitero Alfred  (2015) yang  yang 

berjudul  “Cultural Quotient  in virtual, cross-cultural:Generalizability and task 

performance” yang menunjukkan hasil significan dimana Presbitero menyimpulkan 

semakin  tinggi Cultural Quotient  maka akan semakin baik kecerdasan 

interpersonalnya. 

Secara simultan, tingkat kecerdasan kultural CQ yang tinggi akan menunjukkan 

tingkat energi yang tinggi terhadap peran yang melibatkan interaksi antar budaya. 

Karena  memungkinkan  individu untuk tampil secara efektif dalam tugas dan 

bertahan meskipun ada tantangan dan rintangan  dalam konteks v lintas budaya. 

Tingkat CQ perilaku yang tinggi juga dapat menunjukkan fleksibilitas perilaku  
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tingkat tinggi yang memungkinkan, misalnya, psikolog untuk fleksibilitaskan 

perilaku mereka dengan menetralkan aksen mereka dan berbicara secara perlahan. 

 

C. METODE PENELITIAN 

 

C.1 Partisipan dan Prosedur 

 Penelitian dilakukan di Kota Malang,  Propinsi Jawa Timur,  Indonesia. Kota 

Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena  kota Malang disebut sebagai 

Miniatur Indonesia, karena terdapat banyak Sekolah dan Perguruan Tinggi dan 

Akademik. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota Malang adalah 

multikultur, karena para mahasiswa berasal dari  34 propinsi yang ada di Indonesia, 

sehingga terjadi interaksi multikultural;  yang  sangat membutuhkan kecerdasan 

interpersonal. 

Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dipilih sebagai subjek 

penelitian,  karena sebagai calon sarjana psikologi dan psikolog,  mereka harus 

memiliki kecerdasan cultural, kecerdasan interpersonal. Total Subjek penelitian 329 

orang.  Subjek didapat dengan menggunakan tehnik purposive random sampling ;  

dengan kriteria: 1) Mahasiswa Fakultas Psikologi UM, 2). Usia 17 tahun – 23 tahun, 

3). Jenis kelamin laki-laki & perempuan, 4). Semester I –VIII. 

 

Tabel 1. Jumlah subjek penelitian berdasar jenis kelamin 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Angkatan               Jenis Kelamin          Total Setiap Angkatan 

             Laki-laki     %       Perempuan      %              Jumlah            % 

 

2014               8            14,29         48      26,10   56         17,02 

2015             54            40,30         80             59,70            134          40,73 

2016                21            30,43         48             69,57              69              20,97 

2017                26            37,14         43             61,43              70              21,28  

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Total           109            33,13         220            66,87   329             100  
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Mahasiswa diminta untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan cara mengisi 

kuesioner CQ, Kecerdasan Interpersonal.  Kuesioner  disiapkan dan didistribusikan 

secara acak kepada 500 sampel mahasiswa.  Responden diberitahu bahwa partisipasi 

dalam penelitian ini bersifat sukarela dan setiap informasi yang diberikannya akan di 

rahasiakan. Setelah dikumpulkan, terdapat 329  data yang dapat digunakan untuk di 

analisis . Terdapat 33,13 %  responden laki-laki  dan 66,87 % perempuan.  Rentang 

usia 48% dibawah 19  tahun, 18% berusia antara 19-20 tahun, 25% berusia antara 20-

21 tahun dan 5% diatas 21 . 

 

Tabel 2. Means, standar deviasi, intercorrelation dan reliabilities 

Variabel Mean SD 1 2 3 4 

Motivasional CQ 13,440 2,650 (,822) 

   Kognitif CQ 11,281 3,507 ,520** (,811) 

  Metakognitif CQ 12,753 2,186 ,581** ,581** (,717) 

 Behavior CQ 13,642 2,455 ,514** ,412** ,505** (,757) 

 

Notes : N = 329           * p <0,05             ** p <0,01 

 

C.2 Instrumen  

C.2.1 Skala Cultural Quotient  

CQ diukur dengan menggunakan kuesioner CQ sebanyak 20 item yang 

dikembangakan oleh Ang et.al. (2007). Skala CQ disusun berdasarkan pada 4 aspek 

dalam CQ, yaitu Metacognitif CQ, motivasional CQ, kognitif CQ dan behavior CQ. 

Kuesioner ini mencakup lima item untuk motivasi CQ (missal : saya menikmati 

interaksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda; saya yakin dapat mengatasi 

tekanan dalam menyesuaikan diri dengan budaya yang baru bagi saya), enam item 

untuk kognitif CQ (misal : saya tahu nilai-nilai budaya dan kepercayaan agama dari 

budaya lain;  saya tahu aturan bahasa lain), empat item untuk metakognitif CQ 

(misalnya; saya sadar akan pengetahuan budaya yang saya gunakan saat berinteraksi 

dengan orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda; Pengetahuan 
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kultural saya, saya gunakan saat berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang 

berbeda) dan lima item untuk behavior CQ (misalnya saya mengubah perilaku verbal 

seperti aksen dan nada ketika interaksi lintas budaya memerlukannya; Saya 

menyesuaikan nada bicara saat situasi lintas budaya memerlukan itu). Menggunakan 

skala Likert dengan lima titik, di mana 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = 

netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. 

 

C.2.2 Skala Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan Interpersonal menurut Gardner (2000), adalah  kemampuan untuk 

memahami maksud, motivasi, keinginan dan perasaan orang lain. kecerdasan ini 

memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan orang 

lain. Gardner (Porath, 2009) mendefinisikan social expertise sebagai  “the ability to 

perceive and make distinctions  in the intentionss, motivations, points of view and 

emotions of other people.  

Kecerdasan interpersonal memiliki 3 dimensi utama, yaotu: (a).  Social 

Sensitivity, yaitu kemampuan untuk merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau 

perubahan orang lain yang ditunjukkan baik secara verbal maupun non verbal. 

Seseorang yag memiliki sensitivitas yang tinggi akan mudah memahami dan  

menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang lain. (b). Social Insight, adalah 

kemampuan seseorang untuk memahami dan mencari pemecahan masalah yang 

efektif dalam satu interaksi sosial, sehingga masalah-masalah tersebut tidak merusak 

relasi sosial dan etika sosial, sehingga ia mampu menyesuaikan diri dengan situasi 

sosial tersebut. (c).Social Communication, yaitu penguasaan ketrampilan komunikasi 

sosial, merupakan kemampuan individu untuk menggunakan proses komunikasi 

dalam menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang sehat (Anderson 

dalam Armstrong, 2009).  

Kecerdasan interpersonal diukur dengan menggunakan angket terbuka ke-

cerdasan interpersonal. Delapan item digunakan untuk ekstraversi (misal: saya 

melihat diri saya sebagai seseorang yang berbicara dengan baik; saya melihat diri 

saya sebagai seseorang yang ramah) dan 10 item untuk keterbukaan pada 
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pengalaman baru (misal:, saya melihat diri saya berpikiran luas, saya melihat diri 

saya terbuka ter-hadap budaya yang berbeda). Menggunakan  lima titik skala yang  

digunakan, dimana di mana 1= sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, 

5=sangat setuju. 

 

D. HASIL PENELITIAN 

 

D.1 Mean, Standar Deviasi, Intercorrelations dan Reliabilitas 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan  terhadap faktor-faktor 

CQ berturut-turut nilai mean dan standard deviasi-nya adalah sbb: Motivasi CQ (M = 

13,44; SD = 2,650), Kognitif CQ (M = 11,28; SD = 3,507); Metakognitif CQ (M 

=12,75; SD = 2,186); sedangkan pada nilai perilaku CQ (M = 13,64; SD = 2,455). 

Hasil yang telah dianalisis tersebut menunjukkan signifikansi pada rentang 0,412 

sampai dgn 0,584 (Signifikan pada p < 0,05 dan p < 0,01).  Selain itu hasil 

Reliabilitas item yang dianalisis dengan menggunakan Alpha Cronbach memiliki 

rentangan 0,717 sampai dengan 0,822. 

 

Tabel 3. Hasil analisis faktor eksplanatori (disesuaikan dengan indeks) 

Model x
2
/df CFI TLI RMSEA SRMR 

4-faktor model 665(163) .98 .97 .075 .088 

3-faktor model 1561(167) .92 .90 .088 .091 

2-faktor model 2573(169) .86 .84 .090 .086 

1-faktor model 2739(173) .81 .85 .095 .081 

 

Catatan : 4 Faktor model : (1=motivasi CQ, 2 = kognitif CQ, 3 = metakognitif CQ, 

4  = Perilaku CQ), 3 Faktor Model (1=  motivasi CQ, 2 = kognitif dan metakognitif 

CQ, 3 = Perilaku CQ), 2 Faktor Model (1 = motivasi dan perilaku CQ, 2 = kognitif 

dan metakognitif CQ), 1 faktor model (semua faktor dikombinasikan) 

 

D.2 Eksploratory Factor Analysis (ini- ke bawah asli dari jurnalnya) 

Pada tahap ini analisa dilakukan dengan menggunakan IBM statistics versi 21 

(SPSS). Pengujian lebih lanjut terhadap CQ guna untuk mengetahui struktur faktor 

dilakukan dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori. Dengan menggunakan 

IBM AMOS 22, indeks berikut digunakan untuk menilai kecocokan model yakni uji 



 

226 

 

chi square, indeks kecocokan komparatif (CFI), indeks Tucker Lewis (TLI), perkira-

an rata-rata akar kuadrat (RMSEA) dan rata-rata standar akar residu kuadrat (SRMR) 

Pertama pengujian dilakukan dengan menggunakan model empat faktor CQ yakni 

motivasi, kognitif, metakognitif dan perilaku. Berdasarkan hasil yang didapat  

menjukkan kesuaian antara data dan model; x
2
 / df =  665 (163); CFI = .98; TLI = 

.97; RMSEA = .075 dan SRMR = .0.88 

Kedua, pengujian dengan menggunakan tiga faktor CQ yakni pada model ini 

kognitif dan metakognitif digabungkan. Hasilnya menghasilkan kecocokan yang 

relatif buruk: x
2
 / df = 1561 (167); CFI = .92; TLI = .90; RMSEA = .088 dan SRMR 

= .091 

Langkah ketiga menggunakan model dua faktor, dimana faktor kognitif dan 

metakognitif CQ; motivasi dan perilaku CQ pada tahap ini digabungkan. Hasil dari 

model dua faktor ini juga menunjukkan kecocokan yang buruk dengan nilai x
2
 / df = 

2573(169); CFI = .86; RMSEA = .090 dan SRMR = .086 

Pada langkah terakhir, analisis yang dilakukan menggunakan model satu faktor, di 

mana semua faktor digabungkan menjadi satu dan menghasilkan kecocokan terburuk 

dengan hasil x
2
 / df = 2739(173); CFI = .81; RMSEA = .095 dan SRMR = .081 

Setelah semua pengujian model, ditunjukkan bahwa model empat faktor CQ 

memberikan kesesuaian terbaik dibandingkan model lainnya, yang memvalidasi 

penelitian sebelumnya (Presbitero, 2015), hasil yang mengkonfirmasikan hipotesis 1 

dipresentasikan di tabel 5. 

 

Tabel 4. Mean, standar deviasi, intercorrelation dan reliabilitas KI CQ dan TM 

Variabel Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 

1. Social 

Sensiticity 

12,54 2,145 0,877       

2. Social Insight 13,22 2,784 ,554
**

 0,821      

3. Social 

Communicatio

n 

13,65 3,421 ,587
**

 ,486
**

 0,865     

4. Motivasi CQ 13,14 2,621 ,561
**

 ,456
**

 ,420
**

 0,812    

5. Kognitif CQ 11,07 3,309 ,571
**

 ,566
**

 ,456
**

 ,554
**

 0,801   

6. Metakognitif 12,43 2,165 ,562
**

 ,522
**

 ,523
**

 ,587
**

 ,598
**

 0,703  

7. Perilaku 13,67 2,433 ,581
**

 ,514
**

 ,622
**

 ,516
**

 ,527
**

 ,677
**

 0,733 
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D.3 Analisis factor confirmatory  

CFA dilakukan untuk menyelidiki struktur faktor dimensi CQ dan kepribadian 

(SC,SS,dan SI). Pada langkah pertama yakni 7 faktor menjukkan kesuaian antara data 

dan model; x
2
 / df =  582 (186); CFI = .97; TLI = .94; RMSEA = .075 dan SRMR = 

.082. Langkah kedua menggunakan analisis 5 faktor yakni SI, SC, SS digabungkan 

menjukkan kesuaian antara data dan model; x
2
 / df =  2321 (195); CFI = .78; TLI = 

.83; RMSEA = .088 dan SRMR = .085. Selanjutnya adalah langkah terakhir yakni 

faktor CQ digabungkan dan faktor kepribadian digabungkan, dan mendapatkan hasil 

menjukkan kesuaian antara data dan model; x
2
 / df =  2752 (197); CFI = .70; TLI = 

.81; RMSEA = .093 dan SRMR = .098. 

 

Tabel 5. Hasil analisi faktor konfirmatori yang disesuaikan dengan indeks 

Model x
2
/df CFI TLI RMSEA SRMR 

7-faktor 

model 

582(186) .97 .94 .075 .082 

5-faktor 

model 

2321(195) .78 .83 .088 .085 

2-faktor 

model 

2752(197) .70 .81 .093 .098 

 

Catatan : 7 faktor model (1=motivasi CQ, 2 = kognitif CQ, 3 = metakognitif CQ, 4  

= Perilaku CQ, 5 = Social Sensitivity, 6 = Social Insight, 7 = Social Communication) 

5 faktor model (1=motivasi CQ, 2 = kognitif CQ, 3 = metakognitif CQ, 4  = Perilaku, 

5 = Social insight, social sesitivity, dan social communication) 2 faktor model (1 = 

semua faktor model CQ dikombinasikan, 2 = semua faktor model KI 

dikombinasikan. 

 

D.4 Analisis regresi 

(Tabel 5.) ringkasan hasil analisis regresi hirarkis untuk penelitian ini  usia dan 

jenis kelamin dimasukkan pada langkah 1 yang mana digunakan sebagai control 

terhadap pengaruh pada interpesonal. Kemudian SI, SS dan SC dimasukkan pada 

langkah ke 2. Sedangkan untuk langkah ke 3 faktor CQ semuanya dimasukkan. 

Analisis regresi hirarkis menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, SI, SS, SC dan 

keempat faktor CQ menjelaskan 16% varians. Penambahan SI, SS, SC dan ke empat 
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factor SC pada langkah ke 2 meningkatkan varians secara signifikan.  (DF – 3,75; p < 

0,05 ). Sementara itu, pada langkah ke 3 menunjukkan peningkatan validitas dari 

empat faktor CQ dan di atas karakteristik demografi (usia dan jenis kelamin) serta 

dimensi kecerdasan interpersonal (SI, SS dan SC) dengan nilai DF = 5,52 pada p < 

0,05. Hasil ini menegaskan bahwa 4 factor CQ memprediksi kecerdasan interpersonal 

dengan nilai masing-masing faktor CQ sebagai berikut: Motivasi CQ ( β = 0,121. p < 

0,05), cognitif CQ (β = 0,148, p< 0,05), metacognitif CQ (β = 0,552, p < 0,05) dan 

perilaku CQ (β = 0,010, p < 0,05). 

Tabel 6. Hierarki analisis regresi 

Variabel Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Umur .01 .01 .03 

Jender .00 .00 .00 

Social Sensitivity  .902 .822 

Social Communication  .655 .534 

Social Insight  .126 .002 

Motivasi CQ   .121 

Kognitif CQ   .148 

Metakognitif CQ   .552 

Perilaku CQ   .010 

R
2 

.141 .165 .158 

ΔR
2
 .133 .142 .139 

F 7.476  8.476 8.593 

 

E. PEMBAHASAN 

 

Studi ini memiliki hasil yang signifikan tentang bagaimana CQ dapat mengukur 

pengaruhnya terhadap kecerdasan interpersonal yang memiliki keragaman budaya. 

Di dunia global saat ini, lokasi geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi orang-

orang dari berbagai negara untuk bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain.  

Pengalaman multikultural dapat memberikan manfaat kinerja di zaman ekonomi 

modern saat ini. Sebuah penelitian longitudinal menemukan bahwa pendekatan  

psikologis individu jika dikaitkan dengan lingkungan multikultural secara umum 

dapat memprediksi karirnya untuk kedepannya. Sejumlah pekerjaan empiris baru-

baru ini memaparkan manfaat dari pengalaman multikultural (William W. Maddux, 

dkk, 2014).  Namun pemaparan budaya baru saja tidak cukup untuk mendapatkan 
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manfaat multikulturalisme, melainkan individu secara aktif terlibat dengan budaya 

baru tersebut. Proses pemahaman dan mengintegrasikan pemikiran lama dengan yang 

baru,  dapat menimbulkan kemampuan kompleksitas integrative seseorang dimana 

sangat bermanfaat pada hubungan antar budaya dan juga dunia pekerjaan nantinya ( 

William W Maddux, Eliza, Andrew, Carmit & Adam, 2014).  

Selain itu, sifat interpersonal (seperti inisiatif interpersonal) dan dukungan sodial 

yang dirasakan. Singkatnya, hasil sekarang sebagian mendukung model hipotesa 

peneliti, dan memberikan bukti lebih lanjut untuk penelitian cross-sectional 

sebelumnya (Xiaozhong, et al; 2012). 

Penelitian (Cindy S. York & Jennifer C. Richardson, (2012), menunjukkan bahwa 

kebutuhan komunikasi dan diperlakukan sebagai individu (keduanya terkait dengan 

interaksi interpersonal) yang paling penting untukmotivasi belajar mereka.  

Selain itu, sifat interpersonal dapat berperan dalam mempengaruhi kuantitas dan 

kualitas sumber daya interpersonal.  Hasil dari penelitian sebelumnya (Xiaozhong, et 

al, 2012) menunjukkan bahwa fleksibilitas orang interpersonal yang tinggi baik 

dalam menghadapi hubungan interpersonal, dan memecahkan masalah interpersonal. 

Dengan demikian, kecenderungan interpersonal fleksibel, kemampuan, dan 

ketrampilan sosial yang superior bermanfaat untuk membangun dan memelihara 

hubungan interpersonal yang harmonis (Xiaozhong, et al, 2012), dan kemudian 

berkontribusi pada peningkatan dukungan sosial 

Kecerdasan  interpersonal  yang digunakan dalam bentuk kontak atau interaks 

langsung antar kelompok merupakan alat yang efektif untuk pengurangan prasangka 

yang  terjadi interaksi multilkultural. Namun, jika kesempatan kontak interpersonal  

menjadi langka atau sulit, hubungan antar kelompok bisa memburuk atau gagal 

membaik.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa empat factor pembentuk CQ (Motivasi, 

kognitif, metagokognitif, dan perilaku) juga berlaku dalam interaksi langsung antar 

kelompok, terutama dalam interaksi budaya yang multikultural. Motivasi CQ adalah 

dorongan ketertarikan pada interaksi lintas budaya. Kognitif CQ adalah pengetahuan 

tentang persamaan dan perbedaan budaya. Metakognitif CQ adalah kemampuan 
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berpikir higher-order yang memungkinkan seseorang untuk mengambil perspektif 

dan memperhatikan nuansa budaya, perilaku CQ adalah fleksibilitas untuk 

berkomunikasi secara verbal dengan individu dari berbagai latar belakang budaya. 

Temuan penelitian ini mendukung adanya empat faktor dalam interaksi interpersonal 

yang bersifat lintas budaya. Namun, ada beberapa item, khususnya dalam perilaku 

CQ, yang tidak berlaku untuk konteks virtual lintas budaya. Item ini berfokus pada 

interaksi tatap muka seperti menyesuaikan ekspresi wajah dan mengubah perilaku 

non verbal misalnya intonasi suara, yang jelas ada dalam interaksi antar budaya atau 

interaksi multikultural, dimana interaksi sangat bergantung pada komunikasi verbal.   

Penelitian ini menegaskan bahwa CQ sangat penting bagi profesi psikolog untuk 

melaksanakan tugas yang diberikan. CQ adalah kemampuan tingkat individu yang 

memungkinkan mereka mengelola komunikasi dengan klien dan pelanggan dari 

berbagai latar belakang budaya. Karena pemahaman tentang berbagai tradisi, norma, 

kepercayaan, nilai, dan informasi budaya lainnya memungkinkan psikolog 

menghargai dan peka terhadap interaksi dengan klien dan pelanggan yang memiliki 

latar belakang yang berbeda. Selain itu, CQ memungkinkan pegawai psikolog  utk 

menyesuaikan perilaku mereka, terutama, perilaku verbal mereka, yg sangat penting 

saat menangani klien dan konsumen. 
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