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PENDAHULUAN 

Hubungan pemimpin-bawahan atau leader-member exchange (LMX)  

merupakan suatu hubungan yang kongruen antara pemimpin dan anggota di 

bawahnya (Tzinerr & Barsheshet-Picke, 2014). Teori LMX menggambarkan 

bagaimana para pemimpin mengembangkan hubungan pekerjaan yang berbeda-

beda dengan bawahan tergantung berdasarkan kualitas hubungan tempat kerja 

mereka (Brunetto, Farr-Wharton, & Shacklock, 2010). Hal ini menunjukkan 

bahwa seorang pemimpin merupakan sosok yang berpengaruh pada bawahan dan 

organisasi yang dipimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin, maka organisasi akan 

menuju kepada self-destruction atau menuju ke arah kematian. Pemimpin juga 

akan membutuhkan anggota atau bawahan dalam membantu menyelesaikan 

pekerjaan yang ada guna tercapainya tujuan suatu organisasi atau lembaga 

tersebut. 

Melihat beberapa aspek tersebut, setiap organisasi harus memiliki kualitas 

hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan bawahan yang baik. Menurut 

Kulkarni & Ramamoorthy (2011), hubungan pemimpin-bawahan sebagai sebuah 

anteseden dan desain mekanisme tata kelola hirarkis sebagai konsekuensi dari 

kepengurusan bawahan di dalam suatu organisasi. Kepengurusan pekerjaan 

memiliki peran penting dalam pengaturan hierarkis karena memandang individu 

sebagai seseorang yang secara intrinsik yang termotivasi. Menurut Hassan & 

Hatmaker (2014), menyatakan bahwa kualitas LMX yang tinggi berdampak 

positif pada in-role perfomance dan Interpersonal Characteristic Behavior (ICB) 

pada pegawai secara umum. 

Jika kualitas LMX yang tinggi menghantarkan kinerja pegawai yang 

tinggi, pemimpin berharap terikat pada perilaku yang mampu membawa kepada 

kualitas hubungan yang semakin baik pula dengan beberapa kemungkinan 

pegawai. LMX memiliki hubungan yang positif dengan perasaan individual 

dimana berkaitan positif dengan pengembangan kreatifitas kerja (Adil & Ayesha, 

2016). Sedangkan kualitas hubungan yang rendah pada gilirannya mempengaruhi 

kepuasan kerja dari pegawai karena adanya penolakan, sebab orang cenderung 

tertarik pada orang-orang yang sepadan dengan mereka (Malangwasira, 2013). 
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Menurut Joo (2010), pembelajaran budaya dan kualitas LMX (antesendan) 

berdampak pada komitmen organisasi, yang merubah kontribusi negatif terhadap 

intensi turnover pegawai. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa LMX berperan sangat penting dalam pengelolaan SDM dalam 

suatu organisasi. 

Kualitas LMX dipengaruhi oleh berbagai aspek demografis sebagai aspek 

internal, maupun aspek eksternal. Karakteristik demografis secara dasar berfokus 

pada perbedaan usia, gender, masa jabatan, dan kualifikasi pendidikan 

(Malangwasira, 2013). Karakteristik demografis merupakan atribut dari pemimpin 

serta bawahan yang menyediakan berbagai informasi, salah satunya melalui 

identitas peran gender. Identitas peran gender meliputi hak dan kewajiban yang 

didefinisikan sesuai dengan karakteristik baik pria maupun wanita di masyarakat 

(Tzinerr & Barsheshet-Picke, 2014). Menurut Tzinerr & Barsheshet-Picke (2014), 

baik pria maupun wanita yang mengadopsi karakteristik yang berkebalikan 

dengan identitas peran gender mereka, mungkin dapat mencapai kesuksesan dan 

dinilai karismatik.  

Menurut Vallabhaneni & Jasti (2015), kecerdasan emosional dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan pada seseorang untuk mengidentifikasi, 

menilai, dan mengendalikan emosi diri atau dan dari sebuah kelompok. 

Kecerdasan emosional adalah salah satu konstruksi yang mencerminkan 

perbedaan afektif dan perseptual mendasar antara individu (Sears & Holmvall, 

2010). Menurut Sears & Holmwall (2010), Kecerdasan emosional yang dimiliki 

pada pemimpin dan bawahan akan bersama-sama memberikan kontribusi pada 

pengembangan LMX, sehingga kesamaan pemimpin-bawahan pada kecerdasan 

emosional akan dikaitkan secara signifikan dengan kualitas LMX. 

Di Indonesia, roda pemerintahan selama ini sangat tertutup akan adanya 

pengoreksian yang terjadi pada pemimpin dan anggota di bawahnya terutama 

dalam lingkungan pemerintahan. Beberapa contoh permasalahan adanya 

hubungan yang lemah yang terdapat pada pemimpin dan bawahan serta yang  

diketahui adalah kasus yang terjadi pada beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dengan Walikota Tegal, Sitha Masitha yang berawal dari kritikan, yang berimbas 
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pada sistem birokrasi yang buruk serta pelayanan publik yang tidak terpenuhi 

(news.detik.com, 2017). Kemudian contoh lainnya adalah ketika mantan 

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menghimbau para PNS agar 

berani melaporkan penyelewengan yang dilakukan pimpinannya, karena selama 

ini para bawahan cenderung bungkam saat terjadi kecurangan oleh pimpinan 

(viva.com, 2015). Dikutip dari salah satu halaman website detik.com (2011), 

sektor pemerintah terutama di kalangan PNS mengalami krisis kepemimpinan, hal 

ini disebabkan modernisasi model birokrasi dari pimpinan dengan bawahan yang 

tidak saling bersentuhan sama sekali. 

Berdasarkan contoh kasus tersebut, menunjukkan adanya kualitas yang 

buruk dalam hubungan antara pemimpin dengan bawahan juga menyebabkan 

menurunnya kualitas LMX dikalangan PNS, untuk itu penting untuk meneliti 

LMX karena ditakutkan hal serupa akan terjadi diberbagai daerah lainnya. Berikut 

merupakan data jumlah PNS menurut jabatan dan gender di Indonesia. 

 

 

 

 

Gambar 1. Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Gender 

Sumber: bps.go.id (2017) 

 

Perbedaaan jumlah yang signifikan antara wanita dan pria yang berada 

pada posisi jabatan tinggi dianggap lebih menguntungkan anggota wanita, dan 

menimbulkan polemik bagi anggota pria di bawahnya, karena ketika wanita 

mengerahkan kontrol dan mendominasi dalam posisi kepemimpinan, wanita 

sering dinilai lebih kasar daripada pemimpin pria yang berperilaku serupa 

(Merchant, 2012). Hal ini dikarenakan wanita tidak dapat mengendalikan 

kecerdasan emosional mereka dengan baik (Ahmad, Bangash, & Khan, 2009). 

Pimpinan wanita yang mengadopsi karakteristik yang maskulin tetapi tidak 

 



4 

 

bertindak secara otentik menciptakan kualitas hubungan pemimpin-bawahan yang 

dianggap palsu serta tidak konsisten (Tzinerr & Barsheshet-Picke, 2014). Hasil 

dari literatur tersebut menyatakan bahwa pimpinan wanita dengan kecerdasan 

emosional lebih tinggi memberikan kekhawatiran sendiri bagi bawahan pria, dan 

dianggap tidak efektif meskipun telah mengadopsi karakteristik maskulin. 

Tetapi, hal yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian Mfikwe (2017) 

yang menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang substansial antara 

kepemimpinan wanita maupun pria yang berpengaruh bagi kualitas hubungan 

antara pemimpin dan bawahan karena baik pria maupun wanita memiliki 

kecerdasan emosional yang sama meskipun memiliki penilaian yang berbeda di 

beberapa karakteristik. Karena adanya pandangan yang berbeda, maka penting 

untuk dilakukan penelitian kembali. 

Berdasarkan dari problematika yang telah disampaikan, maka yang 

menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah apakah identitas peran gender: 

maskulin berpengaruh terhadap kualitas hubungan pemimpin-bawahan (LMX) 

dengan kecerdasan emosional sebagai variabel pemediasi. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis pengaruh identitas peran gender: maskulin 

berpengaruh terhadap kualitas hubungan pemimpin-bawahan (LMX) dengan 

kecerdasan emosional sebagai variabel pemediasi yang terjadi di sektor 

pemerintahan. Selain itu, penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan 

pandangan khususnya bagi jajaran pegawai sektor pemerintahan sehingga mampu 

memperbaiki mutu SDM dan membawa kemajuan bagi organisasi agar lebih 

efektif dan efisien. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Identitas Peran Gender: Maskulin 

 Menurut Tzinerr & Barsheshet-Picke (2014), pemimpin tidak 

hanya dipengaruhi oleh hierarki, tetapi juga identitas peran gender, yang secara 

umum dibagi dalam dua kelompok, yakni karakteristik maskulin dan feminin. 

Identitas peran gender merupakan suatu cara eksklusif pengelompokan kategori 

maskulin dan feminin, yang mempengaruhi satu sama lain dalam suatu jejaring 
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dari proses perubahan timbal balik yang konstan (Carver & dkk, 2013). 

Perbedaaan identitas peran gender mungkin mempengaruhi secara alami 

hubungan dan interaksi antara pemimpin dan bawahan (Hassan & Hatmaker, 

2014). Selama penilaian kinerja dan persepsi pemimpin, dapat mempengaruhi 

pengembangan karir dan kemajuan, dampak perbedaan identitas peran gender di 

kalangan pemimpin dan bawahan mungkin juga mempertahankan adanya 

ketidakadilan pada sektor publik.  

Perbedaan identitas peran gender yang diperlihatkan melalui cara 

komunikasi juga berimplikasi pada karakteristik seseorang yang feminin atau 

maskulin yakni melalui gaya kepemimpinan dari pria dan wanita. Perbedaan 

identitas peran gender dalam gaya komunikasi dan kemampuan untuk 

mempengaruhi, telah menciptakan peran gender stereotip yang berpengaruh pada 

perilaku pria dan wanita di tempat kerja. Penggolongan feminin mencangkup 

kepekaan perasaan, kesabaran, keuletan, irasionalitas, kesetiaan, lemah lembut, 

dan cenderung mengalah. Sedangkan maskulin, ditunjukkan dengan keberanian, 

rasionalitas, memiliki sifat dominan, kurang setia, serta kekuatan (Susanti, 2014). 

Seseorang yang feminin memiliki tingkat kecenderungan yang tinggi pada 

karakteristik feminin dan memiliki tingkat yang cenderung rendah pada 

karakteristik maskulin. Sedangkan, seseorang yang maskulin, merupakan 

seseorang dengan karakteristik maskulin tinggi dan memiliki karakteristik feminin 

yang rendah (Szymanowicz & Furnham, 2013). Seseorang dengan tingkat 

maskulin yang tinggi, dapat digambarkan sebagai pemimpin yang ideal bagi suatu 

organisasi, karena maskulinitas mampu menjadi prediktor kuat akan suatu 

kepemimpinan (Rueb, Justin D dkk, 2008).   

Menurut Mateo & Fernandez (1991), terdapat dua belas dimensi dalam 

pengukuran identitas peran gender. Dua belas dimensi tersebut dibagi ke dalam 

dua kelompok diantaranya, enam mewakili maskulin (M) adalah make decisions 

easily (M), acts as a leader (M), has leadership abilities (M), dominant (M), 

defends own beliefs (M), dan strong personality (M). Enam dimensi berikutnya 

yang mewakili feminin (F) adalah warm (F), tender (F), affectionate (F), gentle 

(F), sensitive to needs of other (F), sympathetic (F).  
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Kecerdasan Emosional 

 Menurut Tsirigotis & Luczak (2015), dengan menggunakan model 

Salovay dan Mayer, kecerdasan emosional adalah sekumpulan kemampuan dan 

subset oleh kecerdasan sosial yang mencakup tiga kategori kemampuan adaptif 

berikut: penilaian dan ekspresi emosi; regulasi emosi; dan pemanfaatan emosi 

dalam pemecahan masalah. Kategori pertama terdiri dari komponen penilaian dan 

ekspresi emosi dan penilaian emosi orang lain. Komponen penilaian dan ekspresi 

emosi seseorang selanjutnya terbagi dalam dua subkomponen, yaitu secara verbal 

dan non-verbal, sedangkan komponen penilaian emosi orang lain terbagi menjadi 

subkomponen persepsi non-verbal dan empati. Kategori kedua, kecerdasan 

emosional-regulasi-termasuk komponen dari regulasi yang ada pada diri dan 

regulasi emosi lainnya. Kategori ketiga, pemanfaatan emosi-menggabungkan 

komponen perencaan fleksibel, pemikiran kreatif, perhatian, dan motivasi yang 

diarahkan. 

Tsirigotis & Luczak (2015), menjelaskan bahwa motivasi utama dari 

individu adalah faktor emosional yang saat ini lebih memungkin dibanding pada 

mereka yang termotivasi oleh faktor kecerdasan kognitif yang lebih jauh untuk 

berpartisipasi dalam suatu tindakan, yang pada akhirnya dapat merusak diri 

sendiri. Pada umumnya, seseorang yang lebih responsif, merupakan orang-orang 

yang terdorong oleh faktor emosional secara langsung. Sementara orang-orang 

yang terdorong oleh faktor kognitif akan lebih rasional sehingga cenderung lebih 

terlibat dalam perbuatan yang maladaptif. 

Menurut Vallabhaneni & Jasti (2015), kecerdasan emosional merupakan 

multidimensi dan melibatkan self awareness, self confidence, self control, 

emphaty, motivation, serta social competence. Self awareness adalah observasi 

diri, yakni potensi seseorang untuk mengidentifikasi dan menilai emosi diri 

seseorang, sehingga terdapat kemungkinan seseorang untuk mengenal kondisi 

emosional. Self confidence adalah rasa percaya diri dan potensi seseorang untuk 

menghadapi situasi atau seseorang, tidak perduli mengarah pada kesuksesan atau 

tidak sehingga dapat mengambil suatu keputusan dengan pasti. Self control adalah 

potensi seseorang untuk mengatur, mengelola, dan memiliki kekuatan atas emosi 

milik seseorang yang berfungsi untuk mengatasi tekanan dalam situasi tertentu. 
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Emphaty melibatkan pemahaman emosi dari sudut pandang orang lain. Motivation 

adalah potensi diri seseorang untuk menginspirasi orang lain, juga bekerja sebagai 

rangsangan diri sehingga lebih mudah mencapai prestasi dan mempunyai rasa 

optimis. Social competence adalah keterampilan yang dimiliki untuk dapat 

beradaptasi secara sosial. 

 

Hubungan Pemimpin-Bawahan (LMX) 

 Menurut Karanika dkk (2015), hubungan pemimpin-bawahan atau leader-

member exchange (LMX) adalah kualitas dari hubungan antara pemimpin dan 

bawahan yang berhubungan dengan kesehatan psikologis pegawai. Pemimpin 

yang berada pada hierarkis yang berbeda memiliki peran dan lingkup pengaruh 

yang unik dan berpotensi mempengaruhi pengalaman kerja pegawai dengan cara 

yang berbeda. Namun demikian, penelitian tentang dampak kepemimpinan pada 

kesehatan psikologis pegawai telah banyak memandang pemimpin sebagai 

golongan yang homogen. Menurut Chernyak-Hai & Tziner (2014), bahwa 

mengikuti bukti moderasi LMX dalam persepsi keadilan organisasional dan 

perilaku kerja positif, bahwa masuk akal untuk mengharapkan bahwa hubungan 

pemimpin-bawahan yang dirasakan merupakan faktor tambahan yang menimpa 

perilaku kerja yang kontraproduktif. 

 Hubungan antara pemimpin dan bawahan mungkin menjadi faktor sentral 

memberi pengaruh kinerja pegawai negeri (Hassan & Hatmaker, 2014). Secara 

khusus, temuan tersebut mengungkapkan bahwa pemimpin di sektor 

pemerintahan, bahkan dalam batasan sumber daya dan hambatan birokrasi, 

memiliki dampak yang besar pada perilaku anggota di luar janji pemberian 

penghargaan. Hal ini karena, tindakan dan perilaku pemimpin dalam konteks 

LMX dapat menimbulkan banyak pengaruh tentang seberapa baik anggota yang 

berada dibawahnya melakukan tugas berbasis peran dan apakah mereka 

melampaui upaya yang ditetapkan oleh peran organisasional formal mereka. 

Temuan ini juga memiliki sangkutan bagi praktik sektor pemerintahan. Jika LMX 

berkualitas tinggi dikaitkan dengan kinerja anggota yang tinggi, pemimpin di 

sektor pemerintahan mungkin ingin terlibat dalam sikap yang menghasilkan 

hubungan kualitas tinggi dengan sebanyak mungkin anggotanya (Hassan & 
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Hatmaker, 2014). Sebaliknya, anggota dengan LMX yang rendah mungkin kurang 

merasakan diferensiasi LMX sebagai kesempatan untuk mobilitas ke atas ketika 

organisasinya dicirikan oleh tingkat pandangan yang tinggi (Kauppila, 2016). 

 Menurut Liden, R.C, & J.M (1998), model LMX dikaitkan dengan 

multidimensi dari contribution, loyalty, affect, dan professional respect. 

Contribution merupakan persepsi tentang jumlah, arahan, dan kualitas aktivitas 

yang berdasar pada pekerjaan yang dimiliki masing-masing anggota pada tujuan 

bersama, secara implisit atau eksplisit. Loyalty merupakan pandangan sejauh 

mana pemimpin dan anggota saling mendukung tindakan serta karakter masing-

masing. Affect dimana anggota saling memahami dan perduli satu dengan lain 

terutama didasarkan pada daya tarik interpersonal daripada nilai-nilai kerja atau 

sebatas profesionalitas. Professional respect merupakan persepsi sejauh mana 

setiap anggota yang saling terkait telah membangun reputasi, baik di dalam 

maupun di luar organisasi, berprestasi pada pekerjaannya. 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Identitas Peran Gender: Maskulin terhadap Hubungan Pemimpin-

Bawahan 

 Identitas peran gender merupakan suatu cara eksklusif pengelompokkan 

kategori maskulin dan feminin, yang mempengaruhi satu deangan lain dalam 

suatu jejaring dari proses perubahan umpan balik yang konstan (Carver & dkk). 

Menurut Tzinerr & Barsheshet-Picke (2014), terdapat hubungan yang bersifat 

positif antara maskulin dengan kualitas LMX. Ketika wanita mengadopsi perilaku 

atau karakteristik maskulin yang bertentangan dengan identitas peran gender 

mereka, hal tersebut akan dipandang atau dianggap tidak autentik atau sebuah 

“karangan”. Pria masih dianggap sebagai pemimpin yang lebih baik dibandingkan 

dengan wanita, terutama karena gaya manajerial yang dianggap berhasil adalah 

pria. Maskulin yang merupakan identitas peran gender dari seorang pria, dianggap 

lebih efektif dan hanya identik serta dikaitkan dengan pria, sedangkan feminin 

hanya akan memperlemah posisi manajerial. Hal tersebut kemudian menunjukkan 

suatu paradigma ketika wanita maupun pria yang menjabat sebagai atasan, dan 
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mengadopsi feminin sebagai gaya kepemimpinan mereka, bawahan cenderung 

tidak menyukainya (Tzinerr & Barsheshet-Picke, 2014).  

H1:  Identitas peran gender: maskulin berpengaruh positif terhadap hubungan 

pemimpin-bawahan. 

 

Pengaruh Identitas Peran Gender: Maskulin dan Kecerdasan Emosional 

terhadap Hubungan Pemimpin-Bawahan 

 Hasil penelitian oleh Storek & Furnham (2012), menunjukkan bahwa 

identitas peran gender berpengaruh positif terhadap kecerdasan emosional (EI), di 

mana karakteristik maskulin yang identik dengan pria secara signifikan memiliki 

kemampuan kecerdasan emosional yang lebih dibandingkan individu yang 

memiliki karakteristik feminin yang mendominasi dan serupa dengan kualitas 

wanita, cenderung meremehkan kemampuan mereka. Hasil penelitian tersebut 

juga menyatakan bahwa, maskulin cenderung dikaitkan dengan perkiraan 

kecerdasan emosional yang semakin tinggi. Seseorang dengan karakteristik 

maskulin yang mendominasi, menerima perkiraan kecerdasan yang lebih tinggi 

dibandingkan individu yang cenderung feminin (Szymanowicz & Furnham, 

2013).   

 Hasil penelitian Ashkanasy (2002), reaksi terhadap pemimpin ditentukan 

lebih kuat oleh ekspresi wajah yang diterima oleh pemimpin dibandingkan dengan 

umpan balik positif atau negatif itu sendiri. Memang, respon paling negatif 

dihasilkan saat umpan balik positif disampaikan dengan pengaruh negatif.  

Bawahan lebih dipengaruhi oleh sudut pandang isyarat non verbal dalam interaksi 

anggota pemimpin daripada isi pesan yang diberi secara verbal. Hal ini juga 

dikemukakan lanjut oleh Chen dkk (2012), persepsi dari pemimpin oleh bawahan 

mereka dapat membantu menjelaskan peningkatan kualitas LMX yang tinggi. 

Bagaimanapun juga, kualitas LMX yang tinggi dibuat secara bersama-sama oleh 

anggota yang terikat dan tidak hanya oleh salah satu pihak. Bawahan yang 

dianggap memiliki kecerdasan emosional yang tinggi menjurus mengembangkan 

LMX yang berkualitas tinggi terhadap pemimpin mereka, dan hubungan ini 

diperkuat saat bawahan sangat mempercayai pemimpin.  
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Menurut Huang dkk (2010), bawahan yang membangun LMX dengan 

kualitas yang tinggi dengan pemimpin mereka cenderung menerima beberapa 

keuntungan seperti tingkat kepercayaan, dan kepercayaan diri yang tinggi, 

dukungan emosional yang berkesinambungan, mendapatkan lebih banyak sumber 

daya, penghargaan formal dan informal yang lebih, dan informasi yang dapat 

diakses dengan lebih mudah. Kualitas hubungan yang tinggi antara pimpinan dan 

bawahan lebih menguntungkan kepada pegawai yang memiliki tingkat penilaian 

diri emosi yang lebih rendah. Sebaiknya, pimpinan-bawahan disesuaikan dengan 

kemampuan proses dan pengaturan emosional mereka sehingga memungkinkan 

dapat berperan sebagai kunci dalam menentukan LMX dan hasil pekerjaan 

lainnya (Sears & Holmwall, 2010). 

Identitas peran gender dapat diartikan sebagai pengelompokkan 

karakteristik feminin dan maskulin pada seorang individu yang mempunyai 

dampak pada posisi manajerial maupun kepemimpinan (Tzinerr & Barsheshet-

Picke, 2014). Para bawahan dengan LMX yang rendah, menunjukkan adanya tren 

yang meningkat ketika tingkat penilaian self-emotion appraisal (SEA) meningkat 

dari tingkatan yang rendah hingga tingkatan yang sedang (Yunus & dkk, 2010). 

Perbedaan antara kecerdasan emosional pria dan wanita serta perilaku anggota 

organisasional juga dianalisis, terutama dalam menilai atasan berdasarkan 

identitas peran gender yang diterapkan oleh atasan. Bawahan cenderung lebih 

menyukai pemimpin dengan karakteristik maskulin karena dapat mengendalikan 

kecerdasan emosional mereka pada saat membangun kualitas LMX (Tzinerr & 

Barsheshet-Picke, 2014). Kemampuan pegawai untuk mengatasi emosi dan 

hubungan dengan pemimpin mereka merupakan sumber penting (Cheng & dkk, 

2010).  

Berdasarkan temuan tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Kecerdasan emosional memediasi pengaruh identitas peran gender: maskulin 

terhadap hubungan pemimpin-bawahan LMX. 
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Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, dapat disajikan model 

penelitian yang terdapat pada gambar 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Penelitian 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan untuk menguji dan menganalisis 

adanya pengaruh identitas peran gender: maskulin terhadap hubungan pemimpin-

bawahan dengan kecerdasan emosional sebagai variabel pemediasi. 

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan karakteristik secara keseluruhan yang menjadi objek 

untuk penelitian, karakteristik tersebut biasanya berkaitan dengan sekelompok 

orang, suatu kejadian atau benda yang dapat menjadi perhatian bagi peneliti 

(Sarjono & Julianita, 2011). Populasi dalam penelitian ini yakni pegawai negeri 

sipil (PNS) yang aktif. Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili 

karakteristik dari populasi secara keseluruhan (Sarjono & Julianita, 2011). Teknik 

yang dilakukan untuk menentukan sampel adalah purposive sampling. Dengan 

kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yakni responden merupakan 

pegawai negeri sipil (PNS) aktif. Menurut Hair dkk (2010), penentuan sampel 

H2 

H1 

Identitas 

Peran 

Gender: 

Maskulin 

(X) 

 

Hubungan 

pemimpin-

bawahan 

(LMX) 

(Y) 

 

Kecerdasan 

Emosional 

(Z) 
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dibuat dengan teknik Maximum Likehood Estimation (MILE). Jumlah sampel 

yang baik berdasarkan teknik MILE, berkisar antara 100-200 sampel, maka 

jumlah sampel yang diharapkan minimal 100 sampel dan maksimum sampel 

sebanyak 200 responden. 

 

Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode kuesioner. 

Menurut Sugiyono (2008), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis bagi para responden 

untuk selanjutnya dijawab. Penelitian dilakuka pada tanggal 4 – 24 Juni 2018, 

melalui penyebaran kuesioner dan melalui google form. Dari dua cara tersebut, 

penyebaran kuesioner sejumlah 100 lembar kuesioner yang kembali hanya 

sebanyak 50 lembar. Sedangkan data yang diisi melalui google form sebanyak 

156, namun data yang terpakai melalui google form sebanyak 150 dikarenakan 

enam data yang masuk tidak memenuhi kriteria sebagai data penelitian..  

Operasionalisasi variabel dapat ditinjau pada lampiran 1. 

 Alat ukur yang digunakan pada setiap variabel, yakni dengan memakai 

skala Likert. Menurut Edwards (1957), metode yang digunakan pada skala likert 

lebih sederhana dan mempermudah dalam pengembangan sikap daripada metode 

equal appearing interval, dengan reliabilitasnya dapat mencapai > 0,85. Skala 

Likert yang digunakan berjumlah enam, yang artinya pada skala Likert enam poin 

tidak memiliki nilai tengah (zero poin) pada skala penelitian ini. Pernyataan dalam 

bentuk positif dan negatif yang berbentuk tanggapan dengan memakai skala 

Likert enam poin dalam penelitian ini, yaitu Amat Sangat Setuju (ASS), Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS), Amat 

Sangat Tidak Setuju (ASTS). Kuesioner dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

Teknik Analisis Data 

Pretest 

 Uji validitas merupakan bukti bahwa instrumen, teknik, atau proses yang 

digunakan untuk menilai suatu konsep. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk 

mengetahui valid atau tidaknya dalam suatu item pertanyaan (Sarjono & Julianita, 
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2011). Dalam uji validitas, untuk mengetahui ketepatan dari kuesioner dengan 

membandingkan rhitungdengan nilai rtabel. Jika rhitung >rtabel. atau sig < α = 0,05, maka 

pertanyaan tersebut dikatakan valid yang akan dibantu dengan menggunakan 

software SPSS. 

 Uji reliabilitas merupakan kendalaan pengukuran yang menunjukkan 

seberapa jauh pengukuran tersebut dilakukan tanpa bebas dari kesalahan (Sarjono 

& Julianita, 2011). Hal ini dilakukan menggunakan software SPSS yang 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas melalui uji statistik Cronbach 

Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,70. 

 

Uji Asumsi Klasik 

 Uji normalitas untuk menguji model regresi, variabel sebagai penganggu 

atau residual memiliki distribusi yang normal (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka diuji dengan metode 

Kolmogorov Smirnov, dengan ketentuan kriteria pengujian: (1) Jika angka 

signifikansi, maka sig > 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. (2) Jika 

angka signifikansi, maka sig < 0,05 menunjukkan data tidak berdistribusi normal. 

Uji heteroskedastisitas untuk menguji model regresi apakah terjadi 

ketidaksesuaian varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lainnya. Apabila varian dan residual dalam suatu pengamatan yang lain tetap sama 

maka disebut dengan homoskedastisitas (Ghozali, 2016). Uji yang digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah uji 

gletjer menggunakan software SPSS, dimana kriteria pengujian: (1) Angka 

Signifikansi uji gletjer Sig. > 0,05 menunjukkan model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. (2) Angka Signifikansi uji gletjer Sig. < 0,05 menunjukkan 

model regresi mengandung heteroskedastisitas. 

 Uji linearitas untuk mengetahui apakah data yang dimiliki selaras dengan 

garis linear atau tidak. Sehingga, adanya peningkatan atau penurunan kuantitas 

pada salah satu variabel yang akan diikuti secara linear dari peningkatan atau 

penurunan kualitas di variabel lain (Sarjono & Julianita, 2011). Pengujian ini akan 

dilakukan menggunakan Test For Linearity yang ada pada software SPSS, dengan 
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kriteria pengujian: (1) Jika Sig. Atau signifikansi pada Deviation from Linearity> 

0,05, maka hubungan antar variabel adalah linear. (2) Jika Sig. Atau signifikansi 

pada Deviation from Linearity < 0,05 maka hubungan antar variabel adalah tidak 

linear. 

 Uji multikorelasi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau 

hubungan anatara variabel independent. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikorelasi di antara variabel independent dapat dilihat melalui nilai toleran 

maupun varian inflation factor (VIF), dengan kriteria pengambilan keputusan: (1) 

JIka nilai toleran > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka tidak ada multikorelasi. (2) Jika 

nilai toleran ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10, maka terdapat multikorelasi (Ghozali, 

2016). 

 

Uji Hipotesis 

 Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel pemediasi adalah kecerdasan 

emosional, dan akan dilakukan pengujian hipotesis dengan uji Sobel. Uji sobel 

dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung (Ghozali, 

2016). Variabel pemediasi akan disebut sebagai variabel pemediasi jika variabel 

tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. Uji sobel dilakukan dengan cara menguji pengaruh tidak langsung 

identitas peran gender: maskulin (X) ke variabel hubungan pemimpin-bawahan 

(LMX) (Y) melalui variabel pemediasi kecerdasan emosional (Z). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pretest 

 Pengujian dengan menggunakan software SPSS V.22 dapat membantu 

dalam proses pengerjaan pengolahan data, untuk pretest yang pertama yakni uji 

validitas. Untuk mengetahui tingkat keakuratan dari suatu kuesioner adalah 

dengan cara membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. Jika rhitung lebih besar 

dari rtabel, atau sig < α = 0,05. Rtabel untuk N=200 adalah 0,138, berdasarkan output 

uji validitas menggambarkan nilai rhitung untuk masing-masing variabel lebih besar 
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apabia dibandingkan dengan nilai rtabel. Uji validitas yang dilakukan kepada 200 

sampel responden penelitian yang dapat dilihat pada lampiran 4. 

Sedangkan untuk pretest berikutnya yakni uji reliabilitas, menggunakan 

nilai Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila menghasilkan 

nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Sarjono & Julianita, 2011), dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hasil dari pengolahan data penelitian ini lolos uji 

validitas dan reliabilitas. Hasil nilai cronbanch alpha semua variabel lebih dari 

0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan variabel 

Identitas peran gender: maskulin, kecerdasan emosional, dan hubungan 

pemimpin-bawahan (LMX) dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel 

yang ditunjukkan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbanch 

Alpha 

Standar 

Reliabilitas 
Keterangan 

Identitas peran gender: 

Maskulin  (X) 0,879 0,70 Reliabel 

Kecerdasan emosional (Z) 0,727 0,70 Reliabel 

Hubungan Pemimpin-Bawahan 

(LMX) (Y) 0,804 0,70 Reliabel 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

Uji Asumsi Klasik 

 Untuk mengetahui distribusi frekuensi data yang normal atau tidak normal 

dapat dilihat melalui uji asumsi klasik yang pertama, yakni uji normalitas. Uji 

normalitas dapat disimpulkan dari hasil pengujian dengan bantuan software SPSS 

V.22 dengan metode Kolmogorov Smirnov, dengan ketentuan kriteria pengujian: 

(1) Jika angka signifikansi, maka sig > 0,05 menunjukkan data berdistribusi 

normal. Uji statistik non parametik Kolmogorov Smirnov pada tabel hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semua persamaan regresi memiliki nilai 

signifikansi > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model-model regresi 

memenuhi asumsi normalitas dapat dilihat pada lampiran 5. 

Untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka digunakan uji 

asumsi klasik yang kedua, yakni uji heterokedastisitas. Uji yang digunakan untuk 
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mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini, adalah uji gletjer 

dengan menggunakan software SPSS V.22, dengan kriteria angka signifikansi uji 

gletjer Sig > 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen 

pada persamaan regresi 1 (Identitas peran gender: Maskulin) tidak terbukti 

signifikan pada nilai absolutnya, yaitu Identitas peran gender: Maskulin (0,639). 

Variabel independen persamaan regresi 2 (Identitas peran gender: Maskulin dan 

Kecerdasan emosional) tidak terbukti signifikan pada nilai absolutnya, yaitu 

Identitas peran gender: Maskulin (0,060) dan Kecerdasan emosional (0,410). 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model persamaan regresi 1 variabel Identitas 

peran gender: Maskulin terbebas dari penyimpangan heteroskedastisitas. Model 

persamaan regresi 2 variabel Identitas peran gender: Maskulin dan Kecerdasan 

emosional terbebas dari penyimpangan heteroskedastisitas yang terdapat pada 

lampiran 6. 

Untuk mengetahui apakah data yang dimiliki sesuai dengan garis linear 

atau tidak, maka digunakan uji asumsi klasik yang ketiga yakni uji linearitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan metode Test For Linearity menggunakan software 

SPSS V.22, dengan kriteria pengujian Sig pada Deviation from Linearity > 0,05, 

maka hubungan antar variabel dapat dikatan linear. Berdasarkan tabel hasil 

pengujian, menunjukkan bahwa variabel independen pada persamaan regresi 1 

(Identitas peran gender: Maskulin) tidak terbukti signifikan pada nilai absolutnya, 

yaitu Identitas peran gender: Maskulin (0,998).Variabel independen persamaan 

regresi 2 (Identitas peran gender: Maskulin dan Kecerdasan emosional) tidak 

terbukti signifikan pada nilai absolutnya, yaitu Identitas peran gender: Maskulin 

(0,192) dan Kecerdasan emosional (0,107). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

model persamaan regresi 1 variabel Identitas peran gender: Maskulin linier 

terhadap variabel Kecerdasan emosional. Model persamaan regresi 2 variabel 

Identitas peran gender: Maskulin dan Kecerdasan emosional linier terhadap 

variabel Hubungan pemimpin-bawahan (LMX), yang terdapat pada lampiran 7. 

Untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat korelasi antar 

variabel independen atau tidak, maka digunakan uji asumsi klasik yang kedua, 

yakni uji multikorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Model regresi terdapat multikolineritas dapat 



17 

 

diketahui jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10. 

Berdasarkan tabel uji multikorelasi dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

perhitungan dari nilai collinearity statistic menunjukkan tidak ada variabel 

independen dengan nilai tolerance ≥ 0,10, dan hasil perhitungan nilai VIF ≤ 10. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikorelasi antar variabel dalam 

model regresi yang terdapat pada lampiran 8. 

 

Karakteristik Responden 

 Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai karakteristik responden 

sebanyak 200 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri 

dari jenis kelamin responden, jenis kelamin pimpinan, usia, pendidikan terakhir, 

pekerjaan, status pekerjaan, golongan / pangkat, dan lama bekerja yang  disajikan 

dalam tabel 2. 

 Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 200 orang responden PNS wanita lebih 

banyak diobandingkan dengan PNS pria yakni sebesar 53 persen. Pemimpin dari 

200 responden tersebut, memiliki pemimpin pria lebih banyak dibandingkan 

wanita, yakni sebesar 52 persen. Kemudian, usia yang paling mendominasi yakni 

rentang usia > 40 tahun dengan persentase sebesar 80 persen. Sedangkan usia 

yang paling sedikit adalah rentang usia 21 – 25 tahun, sebesar 4 persen. Pada tabel 

karakteristik responden tersebut juga menunjukkan bahwa, jenjang pendidikan 

terakhir yang ditempuh paling banyak adalah sarjana, dengan persentase sebesar 

70 persen. Sedangkan jumlah jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh paling 

sedikit adalah SMA, yakni sebesar 5 persen. 

Tabel 2. Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin 

Responden 

Pria 95 48% 

Wanita 105 53% 

Total 200 100% 

Jenis Kelamin 

Pimpinan 

Pria 104 52% 

Wanita 96 48% 

Total 200 100% 

Usia 
21-25 tahun 8 4% 

25-30 tahun 10 5% 
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Karakteristik Responden Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Usia 

30-40 tahun 23 12% 

> 40 tahun 159 80% 

Total 200 100% 

Pendidikan 

Terakhir 

SMA 10 5% 

Diploma 36 18% 

Sarjana 139 70% 

Magister 13 7% 

Lainnya 2 1% 

Total 200 100% 

Status 

Pekerjaan 

 

Tetap 186 93% 

Honorer 14 7% 

Total 200 100% 

Golongan / 

Pangkat 

II a (Pengatur Muda ) 2 1% 

II b (Pengatur Muda Tk 

I) 3 2% 

II c (Pengatur) 2 1% 

II d (Pengatur Tingkat 

I) 3 2% 

III a (Penata Muda) 7 4% 

III b (Penata Muda Tk 

I) 6 3% 

III c (Penata) 8 4% 

III d (Penata Tingkat I) 15 8% 

IV a (Pembina) 148 74% 

IV b (Pembina Tk I) 3 2% 

IV c (Penata Utama 

Muda) 3 2% 

Total 200 100% 

Lama Bekerja 

< 5 tahun 9 5% 

5-10 tahun 19 10% 

> 10 tahun 172 86% 

Total 200 100% 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

Dari tabel tersebut menunjukkan pula bahwa 200 orang responden 

merupakan PNS, dengan persentase 100 persen. Dari 200 orang responden yang 

merupakan PNS tersebut, 93 persen dari total keseluruhan responden memiliki 

status sebagai PNS tetap. Golongan / pangkat PNS yang memiliki persentase 
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paling besar adalah golongan / pangkat IV a (Pembina), yakni sebesar 74 persen. 

Sedangkan golongan / pangkat dengan jumlah sedikit adalah golongan / pangkat 

II a (Pengatur Muda) dan II c (Pengatur), memiliki persentase yang sama sebesar 

1 persen. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel tersebut, responden dengan 

jumlah paling banyak sebesar 86 persen telah bekerja > 10 tahun sebagai PNS, 

sedangkan jumlah responden paling sedikit yakni sebesar 5 persen yang berprofesi 

sebagai PNS dalam rentang waktu < 5 tahun. 

 

Data Deskriptif Identitas peran gender: Maskulin, Kecerdasan emosional, dan 

Hubungan pemimpin-bawahan 

 Untuk menunjukkan rentang skala likert dari rata-rata jawaban respnden 

kuesioner dengan ketiga variabel dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh 

dengan rumus: 

Interval : Nilai Max – Nilai Min    =    6 – 1        =  1 

Jumlah kelas        5 

 

Tabel 3. Tingkat Kategori Variabel 

 

Range Keterangan 

5,00 – 5,99 Sangat Tinggi 

4,00 – 4,99 Tinggi 

3,00 – 3,99 Sedang 

2,00 – 2,99 Rendah 

1,00 – 1,99 Sangat Rrendah 

Sumber: Data Primer, 2018 

 Untuk mengetahui kategori dari setiap variabel, maka perlu untuk 

mengetahui mean, berikut merupakan tabel penjelasan dari setiap variabel: 
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Tabel 4. Identitas peran gender: Maskulin 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Make Decisions Easily (M) 

1 Saya cepat dalam mengambil keputusan. 3,13 Sedang 

2 
Saya membuat setiap keputusan tanpa 

ragu-ragu. 
3,05 Sedang 

3 
Saya membuat setiap keputusan pada saat 

waktu itu juga. 
2,55 Rendah 

Rata-rata Make Decisions Easily (M) 2,91 Rendah 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Acts As A Leader (M) 

4 
Saya suka mengambil peran sebagai 

ketua dalam setiap diskusi kelompok. 
2,90 Rendah 

5 
Saya ikut serta berperan aktif dalam 

mengatur organisasi tempat saya bekerja. 
3,10 Sedang 

6 

Saya berpikir secara strategis dalam 

melakukan segala hal termasuk pada saat 

mengambil keputusan. 

3,42 Sedang 

7 
Saya mendukung setiap keputusan yang 

telah disepakati dalam suatu kelompok. 
3,73 Sedang 

Rata-rata Acts As A Leader (M) 3,28 Sedang 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Has Leadership Abilities (M) 

8 
Saya memiliki kemampuan dalam 

mengkoordinasi suatu organisasi. 
3,19 Rendah 

9 
Saya selalu memberikan dukungan penuh 

pada rekan kerja. 
3,88 Sedang 

10 
Saya mampu memecahkan setiap 

permasalahan. 
2,89 Sedang 

11 
Saya memiliki tanggung jawab atas tugas 

yang diserahkan kepada saya. 
3,64 Sedang 

Rata-rata Has Leadership Abilities (M) 3,4 Sedang 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Dominant (M) 

12 
Saya selalu mendominasi diskusi suatu 

kelompok. 
3,10 Rendah 

13 
Saya merasakan masalah-masalah yang 

ada di dalam suatu organisasi. 
3,37 Sedang 

14 
Saya memiliki peran sosial yang 

mendominasi dalam lingkungan kerja. 
2,66 Sedang 

15 
Saya hanya berfokus pada proses dalam 

mencapai suatu tujuan. 
2,75 Sedang 

 

Rata-rata Dominant  (M) 

 

 

2,97 Rendah 
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NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Defends Own Beliefs (M) 

16 
Saya menginginkan untuk selalu menjadi 

yang terbaik dalam segala hal. 
2,98 Rendah 

17 
Saya yakin dengan hasil pencapaian yang 

saya dapatkan. 
3,24 Sedang 

18 
Saya merupakan seorang pemenang atau 

terbaik di bidang yang saya ambil. 
2,54 Sedang 

19 
Saya percaya dengan kemampuan diri 

saya sendiri. 
3,33 Sedang 

20 
Saya selalu optimis dengan hasil yang 

nantinya akan saya capai. 
3,30 Sedang 

Rata-rata Defends Own Beliefs (M) 3,07 Sedang 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Strong Personality (M) 

21 Saya selalu bersemangat untuk bersaing. 3,15 Sedang 

22 
Saya tahan terhadap berbagai tekanan 

yang diberikan dalam pekerjaan. 
2,97 Rendah 

23 

Saya tidak mudah menyerah atas 

kesalahan atau kegagalan yang terjadi 

yang saya dapatkan.. 

3,29 Sedang 

24 
Saya mampu untuk menghadapi 

tantangan dalam pekerjaan. 
3,26 Sedang 

Rata-rata Strong Personality (M) 3,16 Sedang 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Warm (F) 

25 

Saya merasa tidak kesulitan dalam 

membangun hubungan sosial dengan 

orang-orang sekitar 

3,22 Sedang 

26 

Saya selalu terbuka untuk mendengarkan 

keluh kesah maupun pendapat dari orang 

lain. 

3,18 Sedang 

27 

Saya selalu membagi keputusan yang 

akan diambil kepada orang lain sebelum 

menerapkannya. 

3,08 Sedang 

Rata-rata Warm (F) 3,16 Sedang 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Tender (F) 

28 
Saya selalu mudah untuk memaafkan 

kesalahan orang lain. 
3,02 Sedang 

29 
Saya selalu mempertimbangkan 

keputusan yang akan diambil. 
3,00 Sedang 

30 
Saya mudah untuk mempercayai orang 

lain. 
2,61 Rendah 

 

Rata-rata Tender (F) 

 

2,87 Rendah 
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NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Affectionate (F) 

31 

Saya selalu memprioritaskan bekerja 

dengan penuh emosional atau 

menggunakan perasaan.kesalahan orang 

lain. 

2,60 Rendah 

32 
Saya selalu menjalin hubungan yang 

intens dengan orang lain. 
2,88 Rendah 

33 
Saya selalu membuka diri untuk 

mengasihi orang lain. 
3,17 Sedang 

Rata-rata Affectionate (F) 2,88 Rendah 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Gentle (F) 

34 
Saya memiliki hati yang mudah tersentuh 

atas sikap orang lain. 
3,04 Sedang 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Gentle (F) 

35 
Saya mudah mengakui kesalahan yang 

saya lakukan. 
3,09 Sedang 

36 
Saya memperlakukan orang lain dengan 

penuh rasa hormat. 
3,31 Sedang 

Rata-rata Gentle (F) 3,14 Sedang 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Sensitive to needs of other (F) 

37 
Saya selalu mengingat semua karakter 

rekan kerja saya. 
2,94 Rendah 

38 
Saya selalu ikut serta atau berkontribusi 

dalam setiap keberhasilan rekan kerja. 
3,00 Sedang 

39 
Saya menghindari reaksi yang dapat 

menghancurkan orang lain. 
3,00 Sedang 

Rata-rata Sensitive to needs of other (F) 2,98 Rendah 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Sympathetic (F) 

40 

Saya ikut serta merasakan kesenangan 

atas keberhasilan yang dicapai oleh rekan 

kerja. 

3,07 Sedang 

41 Saya mengapresiasi kerja kelompok/tim. 3,38 Sedang 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori Sympathetic (F) 

42 
Saya selalu mendorong orang lain dengan 

gagasan-gagasan yang saya miliki. 
3,11 Sedang 

Rata-rata Sympathetic (F) 3,18 Sedang 

Rata-rata Identitas peran gender: Maskulin 3,08 Sedang 

Sumber: Data Primer, 2018 
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 Pada tabel 4, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari variabel Identitas 

peran gender: Maskulin sebesar 3,08 yang termasuk dalam kategori sedang. Nilai 

rata - rata yang paling rendah terdapat pada pernyataan “Saya merupakan seorang 

pemenang atau terbaik di bidang yang saya ambil” dengan nilai sebesar 2,54. 

Sedangkan, nilai dengan rata - rata tertinggi  terdapat pada pernyataan “Saya 

selalu memberikan dukungan penuh pada rekan kerja” dengan nilai sebesar 3,88.  

 

Tabel 5. Kecerdasan Emosional 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Self Awareness 

1 Saya mampu mengendalikan emosi diri. 4,09 Tinggi 

2 

Saya selalu memiliki berbagai cara 

(terampil) dalam mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pendapat, dan keyakinan. 

4,17 Tinggi 

3 Saya dapat mengevaluasi diri saya sendiri. 4,10 Tinggi 

Rata-rata Self Awareness 4,12 Tinggi 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Self Confidence 

4 
Saya menyukai tantangan baru yang saya 

terima. 
4,42 Tinggi 

5 
Saya melihat diri sendiri lebih baik bila 

dibandingkan dengan orang lain 
3,27 Sedang 

6 
Saya memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi. 
3,80 Sedang 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Self Confidence 

7 Saya melakukan segalanya secara mandiri. 4,20 Tinggi 

Rata-rata Self Confidence 3,92 Sedang 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Self Control 

8 

Saya mampu menilai situasi secara kritis 

sebelum memberikan respon terhadap 

segala sesuatu hal. 

4,12 Tinggi 

9 
Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

tepat pada waktunya. 
4,09 Tinggi 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Self Control 

10 Saya memiliki kedisiplinan yang tinggi. 4,30 Tinggi 

11 
Saya mampu dalam mengontrol keputusan 

yang diambil. 
4,05 Tinggi 

 

Rata-rata Self Control 

 

4,14 Tinggi 
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NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Emphaty 

12 
Saya mampu memahami perspektif orang 

lain. 
4,15 Tinggi 

13 
Saya memiliki rasa peka terhadap perasaan 

orang lain. 
4,30 Tinggi 

14 
Saya mampu membayangkan diri saya 

berada di posisi orang lain. 
4,35 Tinggi 

15 
Saya selalu tergerak untuk menolong orang 

lain. 
4,53 Tinggi 

Rata-rata Emphaty 4,33 Tinggi 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Motivation 

16 Saya mampu memotivasi diri sendiri. 4,31 Tinggi 

17 Saya memiliki target pencapaian kerja. 4,31 Tinggi 

18 
Saya memiliki prestasi di bidang yang saya 

tekuni. 
4,03 Tinggi 

Rata-rata Motivation 4,21 Tinggi 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Social Competence 

19 
Saya memiliki kemampuan untuk 

memperoleh kinerja terbaik. 
4,16 Tinggi 

20 
Saya kaya akan gagasan maupun alternatif 

solusi atas permasalahan. 
3,96 Sedang 

Rata-rata Social Competence 4,06 Tinggi 

Rata-rata Kecerdasan emosional 4,13 Tinggi 

Sumber: Data Primer, 2018 

 Pada tabel 5. menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari variabel Kecerdasan 

emosional sebesar 4,13 termasuk kategori tinggi. Nilai rata-rata yang paling tinggi 

terdapat pada pernyataan “Saya selalu tergerak untuk menolong orang lain”, 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,53. Sedangkan, nilai rata-rata yang paling rendah 

terdapat pada pernyataan “Saya melihat diri sendiri lebih baik bila dibandingkan 

dengan orang lain”, dengan nilai rata-rata sebesar 3,27. 
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Tabel 6. Hubungan pemimpin-bawahan 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Contribution 

1 

Pemimpin selalu memberikan kesempatan 

saya untuk ikut serta dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

5,30 
Sangat 

Tinggi 

2 
Pemimpin memberikan saya kesempatan 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan 
5,29 

Sangat 

Tinggi 

3 

Pemimpin memberikan penghargaan dan 

mengakui atas potensi kinerja yang saya 

miliki. 

5,22 
Sangat 

Tinggi 

Rata-rata Contribution 5,27 
Sangat 

Tinggi 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Loyalty 

4 

Pemimpin dan saya memiliki hubungan 

yang berjalan dengan efektif, serta 

komunikasi yang baik. 

5,26 
Sangat 

Tinggi 

5 Saya merasa berat untuk pindah kerja. 4,75 Tinggi 

Rata-rata Loyalty 5,01 
Sangat 

Tinggi 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Affect 

6 
Saya memiliki rasa hormat terhadap 

pemimpin. 
5,37 

Sangat 

Tinggi 

7 
Saya merasa pemimpin memiliki pengaruh 

baik untuk kemajuan organisasi. 
5,30 

Sangat 

Tinggi 

Rata-rata Affect 5,33 
Sangat 

Tinggi 

NO 
Pernyataan 

Mean Kategori 
Professional Respect 

8 Saya berpihak kepada pemimpin. 5 
Sangat 

Tinggi 

9 
Saya memiliki rasa yakin terhadap 

pemimpin. 
5,15 

Sangat 

Tinggi 

Rata-rata Loyalty 5,07 
Sangat 

Tinggi 

Rata-rata Hubungan pemimpin-bawahan 5,17 
Sangat 

Tinggi 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

 Pada tabel 6, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari variabel Hubungan 

pemimpin-bawahan sebesar 5,17 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Nilai 

rata-rata yang paling tinggi terdapat dalam pernyataan “Saya memiliki rasa 
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hormat terhadap pemimpin”, dengan nilai rata-rata sebesar 5,37. Sedangkan, nilai 

rata-rata terendah terdapat dalam pernyataan “Saya merasa berat untuk pindah 

kerja”, dengan nilai rata-rata sebesar 4,75. 

 

Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

 Uji Goodness of Fit atau uji kelayakan model untuk mengukur keakuratan 

fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai aktual. Secara statistik, uji 

Goodness of Fit dapat dilakukan dengan pengukuran nilai koefisien determinasi, 

nilai statistik F, dan nilai statistik t (Ghozali,2016). Menurut Ghozali (2016), 

perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik jika nilai uji statistiknya 

berada pada daerah kritis (Ho ditolak). Hasil uji kelayakan model (goodness of fit) 

pada persamaan regresi analisis jalur (path analysis), dapat dilihat bahwa 

signifikansi nilai F pada persamaan regresi 1 dan persamaan regresi 2 lebih kecil 

dari 0,05 yaitu sebesar 0,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan 

regresi 1 dan 2 pada analisis jalur (path analysis) sudah memenuhi kriteria fit atau 

layak untuk digunakan yang dapat dilihat pada tabel 7 dan tabel 8. 

 

Tabel 7. Hasil Uji Goodness of Fit (Persamaan Regresi 1) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .263a .069 .064 5.099 

a. Predictors: (Constant), Gender Role Idenity: Masculinity 

b. Dependent Variable: Emotional Intelegence 

 

Tabel 8. Hasil Uji Goodness of Fit (Persamaan Regresi 2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .468a .219 .211 2.933 

a. Predictors: (Constant), Emotional Intelegence, Gender Role Idenity: 

Masculinity 

b. Dependent Variable: Leader Member Exchange 
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Uji Hipotesis 

 Pada penelitian ini, H1 menyatakan bahwa Identitas peran gender: 

Maskulin  berpengaruh positif terhadap Hubungan pemimpin-bawahan (LMX). 

Berdasarkan Tabel uji koefisien path dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien 

path Identitas peran gender: Maskulin  terhadap Hubungan pemimpin-bawahan 

(LMX) sebesar 0,114 dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,05). Dengan demikain 

hipotesis 1 yang menyatakan Identitas peran gender: Maskulin  berpengaruh 

positif terhadap Hubungan pemimpin-bawahan (LMX) diterima. 

Hasil pengujian hipotesis untuk persamaan 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel 

9. Berdasarkan tabel 9, hasil uji persamaan regresi 1 menghasilkan koefisien path 

sebesar 0,105. Koefisien path 0,105 merupakan koefisien path variabel Identitas 

peran gender: Maskulin  terhadap kecerdasan emosional atau jalur p2 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05).  

Pada hasil uji persamaan regresi 2 menghasilkan koefisien path sebesar 

0,096 dan 0,114. Koefisien path 0,114 merupakan koefisien path variabel 

Identitas peran gender: Maskulin  terhadap Hubungan pemimpin-bawahan atau 

jalur p1 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Koefisien path 0,096 

merupakan koefisien path variabel kecerdasan emosional terhadap Hubungan 

pemimpin-bawahan atau jalur p3 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 (p<0,05). 

Berikut adalah persamaan regresi dan gambar nilai koefisien path: 

Z = 3,065 + 0,159p2X+ e …………………... (1) 

Y = 1,4721– 0,107p1X+ 0,695p3Z ………… (2) 

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Path 

Model 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Koefisien 

Path 
t-value Sig. R2 Cons 

Persamaan 

Regresi 1 

 

Identitas 

peran 

gender: 

Maskulin 

Kecerdasan 

emosional 
0,105 3,832 0,000 0,069 69,13 

Persamaan 

Regresi 2 

 

Identitas 

peran 

gender: 

Maskulin 

Hubungan 

pemimpin-

bawahan  

0,096 5,917 0,000 

0,219 24,66 

Kecerdasan 

emosional 
0,114 2,795 0,006 

Sumber: Data Primer, 2018 
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Gambar 3. Nilai Koefisien Path 

Berdasarkan tabel analisis pengaruh di atas, menunjukkan bahwa 

pengujian pengaruh langsung untuk pengujian koefisien path antara Identitas 

peran gender: Maskulin  terhadap Kecerdasan emosional adalah variabel Identitas 

peran gender: Maskulin  (X) berpengaruh positif secara langsung terhadap 

Kecerdasan emosional (Z) sebesar 0,069. Pengujian pengaruh langsung untuk 

koefisien path Kecerdasan emosional terhadap Hubungan pemimpin-bawahan 

(LMX) adalah variabel Kecerdasan emosional (Z) berpengaruh positif secara 

langsung terhadap Hubungan pemimpin-bawahan (LMX) (Y) sebesar 0,219.  

Sedangkan untuk pengujian pengaruh tidak langsung variabel Identitas peran 

gender: Maskulin  (X)  melalui Kecerdasan emosional berpengaruh positif secara 

tidak langsung terhadap Hubungan pemimpin-bawahan (Y) sebesar 0,219. 

 

Pengaruh Kecerdasan Emosional dalam Memediasi Pengaruh Identitas Peran 

Gender: Maskulin terhadap Hubungan Pemimpin-Bawahan(LMX) 

 Untuk dapat mengetahui peran variabel Kecerdasan emosional memediasi 

pengaruh Identitas peran gender: Maskulin terhadap Leader-Member Exchange 

(LMX), maka dilakukan dengan uji sobel. Dimana uji ini menggunakan uji z 

dengan rumus sebagai berikut 

 

 

 

Kecerdasan 

emosional (Z) 

Identitas peran 

gender: 

Maskulin  (X) 

Leader Member 

Exchange 

(LMX) (Y) 
0,114 

0,105 0,096 
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Z =
𝑎 ∗ 𝑏

√(𝑏2 ∗ 𝑆𝐸𝑎2) + (𝑎2 ∗ 𝑆𝐸𝑏
2)

 

Z =
0,105 ∗ 0,096

√(0,0962 ∗ 0,0272) + (0,1052 ∗ 0,0162)
 

Z= 3,88 

 Berdasarkan hasil dari perhitungan di atas, maka didapatkan nilai z sebesar 

3,88 > t tabel sebesar 1,98 dengan tingkat signifikansi 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa Kecerdasan emosional memediasi pengaruh Identitas peran 

gender: Maskulin terhadap Hubungan pemimpin-bawahan (LMX). 

 

Pembahasan 

 Dari hasil pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Identitas peran 

gender: Maskulin berpengaruh positif terhadap Hubungan pemimpin-bawahan 

(LMX), yang memiliki arti bahwa PNS yang memiliki Identitas peran gender: 

Maskulin lebih mendominasi dengan tingkat yang tinggi, maka Hubungan 

pemimpin-bawahan juga akan tinggi dan sebaliknya. 

Melihat hasil dari Identitas peran gender: Maskulin yang termasuk 

kategori sedang, memiliki arti bahwa selama menjabat sebagai pegawai di sektor 

pemerintahan (PNS), para PNS cenderung menggunakan peran gender maskulin 

yang lebih mendominasi baik pria maupun wanita. Sebab, dampak dari gender itu 

sendiri sangat kuat, karakteristik maskulin memiliki pengaruh yang lebih besar 

apabila dibandingkan dengan feminin (Szymanowicz & Furnham, 2013). Secara 

prakteknya, maskulin lebih positif. Semakin seseorang memiliki karakter 

maskulin, maka semakin terlihat kemampuan kognitifnya. Maka dapat 

digambarkan bahwa PNS merasakan dampak positif dari karakteristik maskulin di 

dalam lingkungan kerja. 

Variabel kedua yakni Kecerdasan emosional yang termasuk dalam 

kategori tinggi, yang berarti PNS memiliki kecerdasan emosional yang baik. 

Kecerdasan emosional merupakan pusat pengelola emosional di tempat kerja yang 

berfungsi sebagai penyangga atau pondasi utama (Hwa & Amin, 2016). Maka 

dapat digambarkan bahwa selama ini PNS menyadari bahwa kecerdasan 

emosional memiliki peranan yang penting dalam lingkungan kerja, terutama demi 
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keberhasilan secara pribadi maupun organisasi di tempat bekerja. 

 Variabel yang terakhir yaitu Hubungan pemimpin-bawahan (LMX) 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Menurut Hutama & Goenawan (2017), 

menyatakan bahwa dalam penerapannya, hubungan pemimpin-bawahan mampu 

menghasilkan dampak timbal balik antar individual tanpa dipengaruhi oleh 

batasan atau strata sosial, sehingga pemimpin dan bawahan mampu 

berkomunikasi dengan tanpa memandang senioritas dan posisi yang berdampak 

positif bagi kemajuan organisasi tempat bekerja. Maka dapat digambarkan bahwa 

pemimpin dan bawahan terutama dalam sektor pemerintahan, memiliki hubungan 

yang baik. Pemimpin menjalankan perannya dengan baik, begitu sebaliknya 

sehingga tidak ada gap dan terdorong untuk lebih baik demi kemajuan organisasi.  

 Berdasarkan hasil pengujian sobel yang dilakukan menunjukkan bahwa 

nilai z sebesar 3,88 > t tabel sebesar 1,98 dengan tingkat signifikansi 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa Kecerdasan emosional memediasi pengaruh Identitas 

peran gender: Maskulin terhadap Hubungan pemimpin-bawahan (LMX). 

 

 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Kesimpulan 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah Identitas peran gender: Maskulin 

berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap Hubungan pemimpin-bawahan 

melalui Kecerdasan emosional sebagai variabel pemediasi.  

 

Implikasi Teoretis 

 Hasil uji path analysis pada Identitas peran gender: Maskulin memiliki 

pengaruh positif secara langsung terhadap Leader-Member Exchange (LMX), 

menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima. Hasil ini mendukung penelitian dari 

Tzinerr & Barsheshet-Picke (2014), yang menyatakan bahwa Identitas peran 

gender: Maskulin berpengaruh positif terhadap Leader-Member Exchange 

(LMX). 
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Implikasi Terapan 

Dilihat pada variabel Identitas peran gender: Maskulin, terdapat 

pernyataan dengan rata-rata paling rendah yaitu masalah kepercayaan diri akan 

seorang pemenang di bidang yang telah diambil, untuk itu baik organisasi, 

maupun atasan perlu memberikan reward baik secara financial maupun non-

financial atas pencapaian prestasi yang telah dicapai oleh bawahan. Hal tersebut 

akan menimbulkan rasa percaya diri, dan adanya pemenuhan kebutuhan saling 

menghargai, karena di dalam suatu lembaga maupun organisasi kepercayaan diri 

sangatlah penting untuk memperoleh prestasi yang baik untuk kemajuan 

organisasi tersebut (Yanif, 2006). 

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah yang terdapat pada variabel 

Kecerdasan emosional adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri juga dapat 

dibangun melalui menggunakan gaya bicara yang positif, karena gaya bicara yang 

negatif dengan cepat akan menempatkan seseorang sebagai pribadi yang tidak 

memiliki nilai lebih sehingga motivasi dalam diri akan menurun dan menjadi 

semakin tidak produktif yang juga akan menghambat kemajuan organisasi (Yanif, 

2006). 

Dilihat dari variabel Hubungan pemimpin-bawahan dengan rata-rata 

paling rendah yaitu bawahan merasa berat untuk pindah kerja, sementara 

hubungan dengan pemimpin dirasa cukup baik. Organisasi di sektor pemerintah 

sebaiknya melakukan pengembangan karir dan kompensasi yang baik, karena 

semakin keduanya baik maka tingkat keinginan pindah kerja semakin berkurang 

(Herudiansyah, 2016). 

 

Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Yang Akan Datang 

 Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan 

data, yang memiliki kelemahan hanya dapat menunjukkan tinggi dan rendahnya 

kategori interval tetapi tidak mengetahui alasannya, serta dilakukan jangka waktu 

yang berkala (data time series). 
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LAMPIRAN 1 

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Dimensi Indikator 

1. Identitas 

peran 

gender: 

Maskulin 

Cara eksklusif 

pengelompokan kategori 

feminin dan maskulin, 

yang mempengaruhi satu 

sama lain dalam suatu 

jejaring dari proses 

perubahan timbal balik 

yang konstan.  

 

(Carver & dkk, 2013) 

 

1. Make 

decisions 

easily (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acts as a 

leader (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Has a 

leadership 

abilities (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cepat dalam 

mengambil 

keputusan 

2. Membuat 

keputusan tanpa 

ragu-ragu 

3. Membuat 

keputusan pada 

waktu itu juga 

 

1. Suka mengambil 

peran sebagai 

ketua dalam 

diskusi 

2. Ikut serta dalam 

mengatur 

organisasi 

3. Berpikir secara 

strategis 

4. Mendukung 

keputusan 

kelompok 

 

1. Memiliki 

kemampuan 

dalam 

mengkoordinasi 

organisasi 

2. Selalu 

memberikan 

dukungan penuh 

kepada rekan 

kerja 

3. Mampu 

memecahkan 

masalah  

4. Memiliki 

tanggung jawab 

atas tugas yang 

diterima 
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No Variabel Definisi Dimensi Indikator 

2. Identitas 

peran 

gender: 

Maskulin 

Cara eksklusif 

pengelompokan kategori 

feminin dan maskulin, 

yang mempengaruhi satu 

sama lain dalam suatu 

jejaring dari proses 

perubahan timbal balik 

yang konstan.  

 

(Carver & dkk, 2013) 

 

 

4. Dominant (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Defends own 

beliefs (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Strong 

Personality 

(M)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mendominasi 

diskusi dalam 

kelompok 

2. Merasakan 

masalah-masalah 

yang ada dalam 

organisasi 

3. Memiliki peran 

sosial yang 

mendominasi 

dalam lingkungan 

kerja 

4. Berfokus pada 

proses 

 

1. Menginginkan 

untuk selalu 

menjadi yang 

terbaik 

2. Yakin dengan 

hasil pencapaian 

yang didaptkan 

3. Merupakan 

pemenang atau 

terbaik di 

bidangnya 

4. Percaya dengan 

diri sendiri 

5. Selalu optimis 

dengan yang hasil 

yang akan dicapai 

 

1. Memiliki 

dorongan untuk 

selalu 

berkompetisi 

2. Tahan terhadap 

tekanan dalam 

pekerjaan 

3. Tidak mudah 

menyerah atas 

kesalahan atau 

kegagalan yang 

terjadi 

4. Mampu 

mengahadapi 

tantangan dalam 

pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

No Variabel Definisi Dimensi Indikator 

3. Identitas 

peran 

gender: 

Maskulin 

Cara eksklusif 

pengelompokan kategori 

feminin dan maskulin, 

yang mempengaruhi satu 

sama lain dalam suatu 

jejaring dari proses 

perubahan timbal balik 

yang konstan.  

 

(Carver & dkk, 2013) 

 

7. Warm (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tender (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Affectionate 

(F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Gentle (F) 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sensitive to 

needs of other 

(F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mudah untuk 

membangun 

hubungan sosial 

2. Keterbukaan 

untuk mendengar 

orang lain 

3. Membagi 

keputusan 

sebelum 

menerapkan  

 

1. Mudah 

memaafkan 

kesalahan orang 

lain 

2. Mempertimbanga

kan keputusan 

3. Mempercayai 

orang lain 

 

1. Mempriorotaskan 

kerja secara 

emosional 

2. Menjalin 

hubungan yang 

intens 

3. Membuka diri 

untuk mengasihi 

orang lain 

 

1. Memiliki hati 

yang lembut 

2. Mudah dalam 

mengakui 

kesalahan 

3. Memperlakukan 

orang lain dengan 

rasa hormat 

 

1. Mengingat semua 

karakter rekan 

kerja 

2. Berkontribusi 

dalam 

keberhasilan 

rekan kerja  

3. Menghindari 

reaksi yang 

menghancurkan  

orang lain 
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No Variabel Definisi Dimensi Indikator 

4. Identitas 

peran 

gender: 

Maskulin 

Cara eksklusif 

pengelompokan kategori 

feminin dan maskulin, 

yang mempengaruhi satu 

sama lain dalam suatu 

jejaring dari proses 

perubahan timbal balik 

yang konstan.  

 

 

 

(Carver & dkk, 2013) 

 

 

12. Sympathetic 

(F)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mateo & 

Fernandez, 1991) 

 

1. Keikutsertaan 

merasakan 

senang atas 

keberhasilan 

rekan kerja 

2. Menghargai kerja 

kelompok 

3. Mendorong orang 

lain dengan 

gagasan-gagasan 

 

(Mateo & Fernandez, 

1991); (Lynch, 1990) 

 

No Variabel Definisi Dimensi Indikator 

5. Kecerdasan 

emosional 

Sekumpulan kemampuan 

dan subset dari kecerdasan 

sosial yang mencakup tiga 

kategori kemampuan 

adaptif berikut: penilaian 

dan ekspresi emosi; 

regulasi emosi; dan 

pemanfaatan emosi dalam 

pemecahan masalah. 

 

(Tsirigotis & Luczak, 

2015). 

1. Self 

awareness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Self 

confidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Self control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mampu 

mengendalikan 

emosi diri sendiri 

2. Terampil dalam 

mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

pendapat, dan 

keyakinan 

3. Dapat 

mengevaluasi diri 

sendiri 

 

1. Menyukai 

tantangan yang 

baru 

2. Melihat diri 

sendiri lebih baik 

dari orang lain 

3. Memiliki 

kepercayaan diri 

yang tinggi 

4. Bertindak secara 

independen 

 

1. Mampu menilai 

situasi secara 

kritis sebelum 

merespon 

2. Mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan tepat 

waktu 

3. Memiliki 

kedisiplinan  

4. Kemampuan 

dalam 

mengontrol 

keputusan  
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No Variabel Definisi Dimensi Indikator 

6. Kecerdasan 

emosional 

Sekumpulan kemampuan 

dan subset dari kecerdasan 

sosial yang mencakup tiga 

kategori kemampuan 

adaptif berikut: penilaian 

dan ekspresi emosi; 

regulasi emosi; dan 

pemanfaatan emosi dalam 

pemecahan masalah. 

 

(Tsirigotis & Luczak, 

2015). 

4. Emphaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Social 

competence 

 

 

 

 

 

(Vallabhaneni & 

Jasti, 2015) 

1. Kemampuan 

untuk memahami 

perspektif orang 

lain 

2. Memiliki 

kepekaan 

terhadap perasaan 

orang lain 

3. Mampu 

membayangkan 

diri berada di 

posisi orang lain 

4. Sering tergerak 

untuk menolong 

orang lain 

 

1. Mampu 

memotivasi diri 

sendiri 

2. Memiliki target 

pencapaian kerja 

3. Memiliki prestasi 

dibidangnya 

 

1. Kemauan untuk 

memperoleh 

kinerja terbaik 

2. Kaya akan 

gagasan atau 

alternatif 

pemecahan 

 

 

(Purwanto, 2015) 

No Variabel Definisi Dimensi Indikator 

7. Hubungan 

pemimpin-

bawahan 

(LMX) 

Kualitas dari hubungan 

pemimpin dan bawahan 

yang berhubungan dengan 

kesehatan psikologis 

pegawai. 

 

(Karanika dkk, 2015). 

1. Contribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Keikutsertaan 

anggota 

organisasi dalam 

mencapai tujuan 

organisasi 

2. Memiliki  

kesempatan 

untuk 

menyelesaikan  

tugas 

3. Penghargaan atas 

potensi kinerja 

dari pemimpin 

terhadap 

bawahan 
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No Variabel Definisi Dimensi Indikator 

8.  Hubungan 

pemimpin-

bawahan 

(LMX) 

Kualitas dari hubungan 

pemimpin dan bawahan 

yang berhubungan dengan 

kesehatan psikologis 

pegawai. 

 

(Karanika dkk, 2015). 

2. Loyalty 

 

 

 

 

 

 

 

3. Affect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Professional 

respect 

 

 

 

 

 

 

 

(Liden, R.C, & 

J.M, 1998) 

1. Hubungan kerja 

anatara pemimpin 

dan bawahan 

yang efektif 

2. Bawahan merasa 

berat untuk 

pindah kerja 

 

1. Memiliki rasa 

hormat terhadap 

pemimpin atau 

atasan 

2. Pemimpin 

memiliki 

pengaruh baik 

untuk kemajuan 

organisasi 

 

1. Berpihak kepada 

pemimpin 

2. Memiliki 

keyakinan 

terhadap 

pemimpin 

 

 

(Wibowo & 

Sutanto, 2013); 

(Taupan, dkk, 

2016) 
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LAMPIRAN 2 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Responden yang terhormat: 

 Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir yang merupakan syarat 

menyelesaikan studi S1, penulis sebagai salah satu mahasiswi FEB UKSW, saat 

ini sedang merancang penelitian dengan judul “Pengaruh Identitas peran 

gender: Maskulin terhadap Hubungan pemimpin-bawahan(LMX) dengan 

Kecerdasan emosional sebagai Variabel Intervening”. Penulismemohon 

kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner, dan memberikan 

jawaban sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya. Informasi dari 

Bapak/Ibu/Saudara/i akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk 

keperluan penelitian. Atas kesediannya penulis ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

Marsha Artha S. 

 

Karakteristik Responden 

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu/Saudara/i 

mengisi data berikut terlebih dahulu (Jawaban yang diberikan akan diperlakukan 

secara rahasia). 

 

Usia     : □ 21-25 tahun □ 25-30 tahun 

      □ 30-40 tahun □ > 40 tahun 

Pekerjaan    : □ PNS □ Wirausaha □ Lainnya 

Status     : □ Tetap  □ Honorer (diperuntukkan bagi jenis 

pekerjaan PNS) 

Jenis Kelamin Pimpinan : □ Pria  □ Wanita 

Jenis Kelamin Responden : □ Pria  □ Wanita 

Lama Bekerja   : □ < 5 tahun 

      □ 5-10 tahun 

                 □ > 10 tahun 

Golongan / Pangkat  :    

Pendidikan Terakhir : □ SMA □ Diploma □ Sarjana 

      □ Magister □ Doktor □ Lainnya   

Petunjuk Pengisian 

Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda tick mark (√) 

pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia yang mengacu pada teknik skala 

Likert, yaitu:  

 Amat Sangat Tidak Setuju (ASTS) = 1 

 Sangat Tidak Setuju  (STS)  = 2 

 Tidak Setuju   (TS)  = 3 

 Setuju    (S)  = 4 

 Sangat Setuju   (SS)  = 5 

 Amat Sangat Setuju  (ASS)  = 6 

 

 



48 

 

Identitas peran gender: Maskulin 

No Pernyataan ASTS STS TS S SS ASS 

1 2 3 4 5 6 

1 Saya cepat dalam mengambil keputusan.       

2 Saya membuat setiap keputusan tanpa 

ragu-ragu. 

      

3 Saya membuat setiap keputusan pada 

saat waktu itu juga. 

      

4 Saya suka mengambil peran sebagai 

ketua dalam setiap diskusi kelompok. 

      

5 Saya ikut serta berperan aktif dalam 

mengatur organisasi tempat saya bekerja. 

      

6 Saya berpikir secara strategis dalam 

melakukan segala hal termasuk pada saat 

mengambil keputusan. 

      

7 Saya mendukung setiap keputusan yang 

telah disepakati dalam suatu kelompok. 

      

8 Saya memiliki kemampuan dalam 

mengkoordinasi suatu organisasi. 

      

9 Saya selalu memberikan dukungan 

penuh pada rekan kerja. 

      

10 Saya mampu memecahkan setiap 

permasalahan. 

      

11 Saya memiliki tanggung jawab atas 

tugas yang diserahkan kepada saya. 

      

12 Saya selalu mendominasi diskusi suatu 

kelompok. 

      

13 Saya merasakan masalah-masalah yang 

ada di dalam suatu organisasi. 

      

14 Saya memiliki peran sosial yang 

mendominasi dalam lingkungan kerja. 

      

15 Saya hanya berfokus pada proses dalam 

mencapai suatu tujuan. 

      

16 Saya menginginkan untuk selalu menjadi 

yang terbaik dalam segala hal. 

      

17 Saya yakin dengan hasil pencapaian 

yang saya dapatkan. 

      

18 Saya merupakan seorang pemenang atau 

terbaik di bidang yang saya ambil. 

      

19 Saya percaya dengan kemampuan diri 

saya sendiri. 

      

20 Saya selalu optimis dengan hasil yang 

nantinya akan saya capai. 

      

21 Saya selalu bersemangat untuk bersaing.       

22 

 

Saya tahan terhadap berbagai tekanan 

yang diberikan dalam pekerjaan. 
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No Pernyataan ASTS STS TS S SS ASS 

1 2 3 4 5 6 

23 Saya tidak mudah menyerah atas 

kesalahan atau kegagalan yang terjadi  

yang saya dapatkan. 

      

24 Saya mampu untuk menghadapi 

tantangan dalam pekerjaan. 

      

25 Saya merasa tidak kesulitan dalam 

membangun hubungan sosial dengan 

orang-orang sekitar. 

      

26 Saya selalu terbuka untuk mendengarkan 

keluh kesah maupun pendapat dari orang 

lain. 

      

27 Saya selalu membagi keputusan yang 

akan diambil kepada orang lain sebelum 

menerapkannya. 

      

28 Saya selalu mudah untuk memaafkan 

kesalahan orang lain. 

      

29 Saya selalu mempertimbangkan 

keputusan yang akan diambil. 

      

30 Saya mudah untuk mempercayai orang 

lain. 

      

31 Saya selalu memprioritaskan bekerja 

dengan penuh emosional atau 

menggunakan perasaan. 

      

32 Saya selalu menjalin hubungan yang 

intens dengan orang lain. 

      

33 Saya selalu membuka diri untuk 

mengasihi orang lain. 

      

34 Saya memiliki hati yang mudah 

tersentuh atas sikap orang lain. 

      

35 Saya mudah mengakui kesalahan yang 

saya lakukan. 

      

36 Saya memperlakukan orang lain dengan 

penuh rasa hormat. 

      

37 Saya selalu mengingat semua karakter 

rekan kerja saya. 

      

38 Saya selalu ikut serta atau berkontribusi 

dalam setiap keberhasilan rekan kerja. 

      

39 Saya menghindari reaksi yang dapat 

menghancurkan orang lain. 

      

40 Saya ikut serta merasakan kesenangan 

atas keberhasilan yang dicapai oleh 

rekan kerja. 

      

41 

 

Saya mengapresiasi kerja kelompok/tim. 
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No Pernyataan ASTS STS TS S SS ASS 

1 2 3 4 5 6 

 

42 

 

Saya selalu mendorong orang lain 

dengan gagasan-gagasan yang saya 

miliki. 

      

 

Kecerdasan emosional 

No Pernyataan ASTS STS TS  S SS ASS  

1 2 3 4 5 6 

1 Saya mampu mengendalikan emosi diri.       

2 Saya selalu memiliki berbagai cara 

(terampil) dalam mengungkapkan 

pikiran, perasaan, pendapat, dan 

keyakinan. 

      

3 Saya dapat mengevaluasi diri saya 

sendiri. 

      

4 Saya menyukai tantangan baru yang saya 

terima. 

      

5 Saya melihat diri sendiri lebih baik bila 

dibandingkan dengan orang lain. 

      

6 Saya memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi. 

      

7 Saya melakukan segalanya secara 

mandiri. 

      

8 Saya mampu menilai situasi secara kritis 

sebelum memberikan respon terhadap 

segala sesuatu hal. 

      

9 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

tepat pada waktunya. 

      

10 Saya memiliki kedisiplinan yang tinggi.       

11 Saya mampu dalam mengontrol 

keputusan yang diambil. 

      

12 Saya mampu memahami perspektif 

orang lain. 

      

13 Saya memiliki rasa peka terhadap 

perasaan orang lain. 

      

14 Saya mampu membayangkan diri saya 

berada di posisi orang lain. 

      

15 Saya selalu tergerak untuk menolong 

orang lain. 

      

16 Saya mampu memotivasi diri sendiri.       

17 Saya memiliki target pencapaian kerja.       

18 Saya memiliki prestasi di bidang yang 

saya tekuni. 

      

19 Saya memiliki kemampuan untuk 

memperoleh kinerja terbaik. 
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No Pernyataan ASTS STS TS  S SS ASS  

1 2 3 4 5 6 

20 Saya kaya akan gagasan maupun 

alternatif solusi atas permasalahan. 

      

 

Hubungan pemimpin-bawahan (LMX) 

No Pernyataan ASTS STS TS S SS ASS 

1 2 3 4 5 6 

1 Pemimpin selalu memberikan 

kesempatan saya untuk ikut serta dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

      

2 Pemimpin memberikan saya kesempatan 

untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan 

      

3 Pemimpin memberikan penghargaan dan 

mengakui atas potensi kinerja yang saya 

miliki. 

      

4 Pemimpin dan saya memiliki hubungan 

yang berjalan dengan efektif, serta 

komunikasi yang baik. 

      

5 Saya merasa berat untuk pindah kerja.       

6 Saya memiliki rasa hormat terhadap 

pemimpin. 
      

7 Saya merasa pemimpin memiliki 

pengaruh baik untuk kemajuan 

organisasi. 

      

8 Saya berpihak kepada pemimpin.       

9 Saya memiliki rasa yakin terhadap 

pemimpin. 
      

 

 

TerimaKasih 
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LAMPIRAN 3 

Persamaan Regresi 1 dan 2 

Persamaan Regresi 1 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Gender Role Idenity: Masculinitya . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Emotional Intelegence 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .263a .069 .064 5.099 

a. Predictors: (Constant), Gender Role Idenity: Masculinity 

b. Dependent Variable: Emotional Intelegence 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 381.850 1 381.850 14.686 .000a 

Residual 5148.105 198 26.001   

Total 5529.955 199    

a. Predictors: (Constant), Gender Role Idenity: Masculinity 

b. Dependent Variable: Emotional Intelegence 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 69.133 3.575  19.336 .000   

Gender Role Idenity: 

Masculinity 

.105 .027 .263 3.832 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Emotional Intelegence 

 

Persamaan Regresi 2 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Emotional Intelegence, Gender Role Idenity: Masculinitya . Enter 

a. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .468a .219 .211 2.933 

a. Predictors: (Constant), Emotional Intelegence, Gender Role Idenity: Masculinity 

b. Dependent Variable: Leader Member Exchange 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 476.027 2 238.014 27.671 .000a 

Residual 1694.528 197 8.602   

Total 2170.555 199    

a. Predictors: (Constant), Emotional Intelegence, Gender Role Idenity: Masculinity 

b. Dependent Variable: Leader Member Exchange 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 24.661 3.495  7.056 .000   

Gender Role Idenity: 

Masculinity 

.096 .016 .386 5.917 .000 .931 1.074 

Emotional Intelegence .114 .041 .182 2.795 .006 .931 1.074 

a. Dependent Variable: Leader Member Exchange 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Gender Role Idenity: 

Masculinity 

Emotional 

Intelegence 

1 1 2.992 1.000 .00 .00 .00 

2 .006 21.709 .08 .99 .11 

3 .002 38.636 .92 .01 .89 

a. Dependent Variable: Leader Member Exchange 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Correlations 

  

GRI1 GRI2 GRI3 GRI4 GRI5 GRI6 GRI7 GRI8 GRI9 GRI10 

Gender 
Role 

Idenity: 
Masculinity 

GRI1 Pearson 
Correlation 

1 .402** .243** .025 .303** .369** .181* .260** .149* .397** .452** 

Sig. (2-
tailed) 

 
.000 .001 .728 .000 .000 .010 .000 .036 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI2 Pearson 
Correlation 

.402** 1 -.020 -.075 .311** .202** .160* .354** .065 .192** .147* 

Sig. (2-
tailed) 

.000 
 

.781 .289 .000 .004 .023 .000 .359 .006 .038 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI3 Pearson 
Correlation 

.243** -.020 1 .310** -
.158* 

.165* -.048 .289** -.055 .095 .419** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .781 
 

.000 .025 .020 .503 .000 .440 .181 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI4 Pearson 
Correlation 

.025 -.075 .310** 1 -.087 .052 -.120 .111 .121 .049 .551** 

Sig. (2-
tailed) 

.728 .289 .000 
 

.223 .468 .091 .117 .087 .494 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI5 Pearson 
Correlation 

.303** .311** -
.158* 

-.087 1 .419** .323** .292** .304** .223** .313** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .025 .223 
 

.000 .000 .000 .000 .001 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI6 Pearson 
Correlation 
 
 

.369** .202** .165* .052 .419** 1 .403** .409** .262** .185** .474** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .004 .020 .468 .000 
 

.000 .000 .000 .009 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI7 Pearson 
Correlation 

.181* .160* -.048 -.120 .323** .403** 1 .236** .405** .210** .397** 

Sig. (2-
tailed) 

.010 .023 .503 .091 .000 .000 
 

.001 .000 .003 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI8 Pearson 
Correlation 

.260** .354** .289** .111 .292** .409** .236** 1 .176* .344** .379** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .117 .000 .000 .001 
 

.013 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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GRI9 Pearson 
Correlation 

.149* .065 -.055 .121 .304** .262** .405** .176* 1 .024 .426** 

Sig. (2-
tailed) 

.036 .359 .440 .087 .000 .000 .000 .013 
 

.741 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI10 Pearson 
Correlation 

.397** .192** .095 .049 .223** .185** .210** .344** .024 1 .430** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .006 .181 .494 .001 .009 .003 .000 .741 
 

.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Gender 
Role 
Idenity: 
Masculinity 

Pearson 
Correlation 

.452** .147* .419** .551** .313** .474** .397** .379** .426** .430** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .038 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

  

GRI1
1 

GRI1
2 

GRI1
3 

GRI1
4 

GRI1
5 

GRI1
6 

GRI1
7 

GRI1
8 

GRI1
9 

GRI2
0 

Gender 
Role 

Idenity: 
Masculinit

y 

GRI11 Pearson 
Correlatio
n 

1 .262** .333** -.074 .045 .190** .157* .220** .040 .239** .440** 

Sig. (2-
tailed) 

 
.000 .000 .299 .524 .007 .027 .002 .570 .001 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI12 Pearson 
Correlatio
n 

.262** 1 .337** .393** -.027 .211** .200** -.164* .181* .239** .313** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 
 

.000 .000 .704 .003 .004 .020 .010 .001 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI13 Pearson 
Correlatio
n 

.333** .337** 1 .167* .101 .253** .258** .054 .236** .294** .390** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 
 

.018 .155 .000 .000 .449 .001 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI14 Pearson 
Correlatio
n 

-.074 .393** .167* 1 .285** .319** .243** -
.194** 

-.055 .233** .140* 

Sig. (2-
tailed) 

.299 .000 .018 
 

.000 .000 .001 .006 .442 .001 .049 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 



57 

 

GRI15 Pearson 
Correlatio
n 
 
 

.045 -.027 .101 .285** 1 .296** .288** .217** -
.243** 

-.077 .186** 

Sig. (2-
tailed) 

.524 .704 .155 .000 
 

.000 .000 .002 .001 .282 .008 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI16 Pearson 
Correlatio
n 

.190** .211** .253** .319** .296** 1 .383** .226** .327** .406** .477** 

Sig. (2-
tailed) 

.007 .003 .000 .000 .000 
 

.000 .001 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI17 Pearson 
Correlatio
n 

.157* .200** .258** .243** .288** .383** 1 .141* .352** .309** .373** 

Sig. (2-
tailed) 

.027 .004 .000 .001 .000 .000 
 

.047 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI18 Pearson 
Correlatio
n 

.220** -.164* .054 -
.194** 

.217** .226** .141* 1 .059 -.095 .456** 

Sig. (2-
tailed) 

.002 .020 .449 .006 .002 .001 .047 
 

.409 .182 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI19 Pearson 
Correlatio
n 

.040 .181* .236** -.055 -
.243** 

.327** .352** .059 1 .446** .424** 

Sig. (2-
tailed) 

.570 .010 .001 .442 .001 .000 .000 .409 
 

.000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI20 Pearson 
Correlatio
n 

.239** .239** .294** .233** -.077 .406** .309** -.095 .446** 1 .465** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .001 .000 .001 .282 .000 .000 .182 .000 
 

.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Gender 
Role 
Idenity: 
Masculinit
y 

Pearson 
Correlatio
n 

.440** .313** .390** .140* .186** .477** .373** .456** .424** .465** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .049 .008 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

  

GRI2
1 

GRI2
2 

GRI2
3 

GRI2
4 

GRI2
5 

GRI2
6 

GRI2
7 

GRI2
8 

GRI2
9 

GRI3
0 

Gender 
Role 

Idenity: 
Masculinit

y 

GRI21 Pearson 
Correlatio
n 

1 .319** .200** .339** .055 -.098 -.013 -.010 -.046 .000 .170* 

Sig. (2-
tailed)  

.000 .004 .000 .442 .165 .853 .883 .521 .994 .016 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI22 Pearson 
Correlatio
n 

.319** 1 .349** .308** .255** .064 .057 .243** .197** .167* .474** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

 
.000 .000 .000 .367 .421 .001 .005 .018 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI23 Pearson 
Correlatio
n 

.200** .349** 1 .321** .038 .014 -.075 -.001 .146* .054 .307** 

Sig. (2-
tailed) 

.004 .000 

 
.000 .590 .841 .292 .985 .039 .448 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI24 Pearson 
Correlatio
n 

.339** .308** .321** 1 .394** .183** .005 .083 .173* .025 .375** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 

 
.000 .009 .944 .244 .014 .731 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI25 Pearson 
Correlatio
n 

.055 .255** .038 .394** 1 .382** .080 .186** .267** .233** .476** 

Sig. (2-
tailed) 

.442 .000 .590 .000 

 
.000 .263 .008 .000 .001 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI26 Pearson 
Correlatio
n 

-.098 .064 .014 .183** .382** 1 .447** .509** .223** .238** .353** 

Sig. (2-
tailed) 

.165 .367 .841 .009 .000 
 

.000 .000 .001 .001 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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GRI27 Pearson 
Correlatio
n 

-.013 .057 -.075 .005 .080 .447** 1 .511** .316** .217** .301** 

Sig. (2-
tailed) 

.853 .421 .292 .944 .263 .000 

 
.000 .000 .002 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI28 Pearson 
Correlatio
n 

-.010 .243** -.001 .083 .186** .509** .511** 1 .443** .208** .445** 

Sig. (2-
tailed) 

.883 .001 .985 .244 .008 .000 .000 

 
.000 .003 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI29 Pearson 
Correlatio
n 

-.046 .197** .146* .173* .267** .223** .316** .443** 1 .097 .419** 

Sig. (2-
tailed) 

.521 .005 .039 .014 .000 .001 .000 .000 

 
.171 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI30 Pearson 
Correlatio
n 

.000 .167* .054 .025 .233** .238** .217** .208** .097 1 .422** 

Sig. (2-
tailed) 

.994 .018 .448 .731 .001 .001 .002 .003 .171 

 
.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Gender 
Role 
Idenity: 
Masculinit
y 

Pearson 
Correlatio
n 

.170* .474** .307** .375** .476** .353** .301** .445** .419** .422** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.016 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

  

GRI
31 

GRI
32 

GRI
33 

GRI
34 

GRI
35 

GRI
36 

GRI
37 

GRI
38 

GRI
39 

GRI
40 

GRI
41 

GRI
42 

Gender 
Role 

Idenity: 
Masculi

nity 

GRI31 Pearson 
Correlati
on 

1 .334*

* 
.165* .325*

* 
.095 .000 .058 -.040 .128 .100 .202*

* 
.239*

* 
.318** 

Sig. (2-
tailed) 

 
.000 .019 .000 .179 .991 .415 .578 .071 .157 .004 .001 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI32 Pearson 
Correlati
on 

.334*

* 
1 .416*

* 
.476*

* 
.315*

* 
.173* .284*

* 
.237*

* 
.200*

* 
.398*

* 
.315*

* 
.283*

* 
.485** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 
 

.000 .000 .000 .014 .000 .001 .005 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI33 Pearson 
Correlati
on 

.165* .416*

* 
1 .433*

* 
.304*

* 
.204*

* 
.254*

* 
.200*

* 
.292*

* 
.336*

* 
.350*

* 
.261*

* 
.331** 

Sig. (2-
tailed) 

.019 .000 
 

.000 .000 .004 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI34 Pearson 
Correlati
on 

.325*

* 
.476*

* 
.433*

* 
1 .461*

* 
.354*

* 
.404*

* 
.153* .289*

* 
.302*

* 
.379*

* 
.372*

* 
.453** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .031 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI35 Pearson 
Correlati
on 

.095 .315*

* 
.304*

* 
.461*

* 
1 .498*

* 
.464*

* 
.280*

* 
.299*

* 
.470*

* 
.475*

* 
.216*

* 
.455** 

Sig. (2-
tailed) 

.179 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI36 Pearson 
Correlati
on 

.000 .173* .204*

* 
.354*

* 
.498*

* 
1 .508*

* 
.197*

* 
.320*

* 
.392*

* 
.406*

* 
.213*

* 
.440** 

Sig. (2-
tailed) 

.991 .014 .004 .000 .000 
 

.000 .005 .000 .000 .000 .002 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI37 Pearson 
Correlati
on 

.058 .284*

* 
.254*

* 
.404*

* 
.464*

* 
.508*

* 
1 .377*

* 
.319*

* 
.451*

* 
.429*

* 
.381*

* 
.540** 

Sig. (2-
tailed) 

.415 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.879 42 

 

 

 

 

GRI38 Pearson 
Correlati
on 

-.040 .237*

* 
.200*

* 
.153* .280*

* 
.197*

* 
.377*

* 
1 .496*

* 
.283*

* 
.161* .340*

* 
.430** 

Sig. (2-
tailed) 

.578 .001 .004 .031 .000 .005 .000 
 

.000 .000 .023 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI39 Pearson 
Correlati
on 

.128 .200*

* 
.292*

* 
.289*

* 
.299*

* 
.320*

* 
.319*

* 
.496*

* 
1 .474*

* 
.297*

* 
.427*

* 
.472** 

Sig. (2-
tailed) 

.071 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI40 Pearson 
Correlati
on 

.100 .398*

* 
.336*

* 
.302*

* 
.470*

* 
.392*

* 
.451*

* 
.283*

* 
.474*

* 
1 .653*

* 
.453*

* 
.654** 

Sig. (2-
tailed) 

.157 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI41 Pearson 
Correlati
on 

.202*

* 
.315*

* 
.350*

* 
.379*

* 
.475*

* 
.406*

* 
.429*

* 
.161* .297*

* 
.653*

* 
1 .489*

* 
.602** 

Sig. (2-
tailed) 

.004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .023 .000 .000 
 

.000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GRI42 Pearson 
Correlati
on 

.239*

* 
.283*

* 
.261*

* 
.372*

* 
.216*

* 
.213*

* 
.381*

* 
.340*

* 
.427*

* 
.453*

* 
.489*

* 
1 .565** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .000 .000 .000 .002 .002 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Gender 
Role 
Idenity: 
Masculi
nity 

Pearson 
Correlati
on 

.318*

* 
.485*

* 
.331*

* 
.453*

* 
.455*

* 
.440*

* 
.540*

* 
.430*

* 
.472*

* 
.654*

* 
.602*

* 
.565*

* 
1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

  
EI1 EI2 EI3 EI4 EI5 EI6 EI7 EI8 EI9 EI10 

Emotional 
Intelegence 

EI1 Pearson 
Correlation 

1 .164* .329** .301** .113 .058 -.029 .199** .259** .277** .354** 

Sig. (2-
tailed) 

 
.020 .000 .000 .112 .417 .682 .005 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI2 Pearson 
Correlation 

.164* 1 .429** .120 .236** .229** .205** .013 .227** .290** .594** 

Sig. (2-
tailed) 

.020 
 

.000 .091 .001 .001 .004 .855 .001 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI3 Pearson 
Correlation 

.329** .429** 1 .043 .211** .211** .133 .462** .073 .315** .532** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 
 

.541 .003 .003 .060 .000 .301 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI4 Pearson 
Correlation 

.301** .120 .043 1 .299** .044 .078 .229** .266** .196** .403** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .091 .541 
 

.000 .537 .275 .001 .000 .006 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI5 Pearson 
Correlation 

.113 .236** .211** .299** 1 .223** .208** .160* .042 -.040 .219** 

Sig. (2-
tailed) 

.112 .001 .003 .000 
 

.002 .003 .023 .550 .577 .002 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI6 Pearson 
Correlation 

.058 .229** .211** .044 .223** 1 -.125 .273** -.065 .272** .484** 

Sig. (2-
tailed) 

.417 .001 .003 .537 .002 
 

.077 .000 .357 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI7 Pearson 
Correlation 

-.029 .205** .133 .078 .208** -.125 1 .079 .001 -.032 .222** 

Sig. (2-
tailed) 

.682 .004 .060 .275 .003 .077 
 

.263 .984 .657 .002 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI8 Pearson 
Correlation 

.199** .013 .462** .229** .160* .273** .079 1 -
.166* 

.200** .328** 

Sig. (2-
tailed) 

.005 .855 .000 .001 .023 .000 .263 
 

.019 .005 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI9 Pearson 
Correlation 

.259** .227** .073 .266** .042 -.065 .001 -
.166* 

1 .300** .398** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .001 .301 .000 .550 .357 .984 .019 
 

.000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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EI10 Pearson 
Correlation 

.277** .290** .315** .196** -.040 .272** -.032 .200** .300** 1 .621** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .006 .577 .000 .657 .005 .000 
 

.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Emotional 
Intelegence 

Pearson 
Correlation 

.354** .594** .532** .403** .219** .484** .222** .328** .398** .621** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .002 .000 .002 .000 .000 .000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

  
EI11 EI12 EI13 EI14 EI15 EI16 EI17 EI18 EI19 EI20 

Emotional 
Intelegence 

EI11 Pearson 
Correlation 

1 -.008 .054 -.087 -
.255** 

-
.262** 

.052 .036 .097 .136 .198** 

Sig. (2-
tailed) 

 
.911 .446 .219 .000 .000 .461 .614 .171 .056 .005 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI12 Pearson 
Correlation 

-.008 1 .255** .087 .000 -.015 -.079 .126 .200** .154* .399** 

Sig. (2-
tailed) 

.911 
 

.000 .223 .993 .830 .266 .075 .005 .030 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI13 Pearson 
Correlation 

.054 .255** 1 .442** .412** .294** .249** .150* .157* .206** .443** 

Sig. (2-
tailed) 

.446 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .033 .027 .003 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI14 Pearson 
Correlation 

-.087 .087 .442** 1 .632** .419** .468** -.010 .027 .107 .361** 

Sig. (2-
tailed) 

.219 .223 .000 
 

.000 .000 .000 .892 .704 .133 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI15 Pearson 
Correlation 

-
.255** 

.000 .412** .632** 1 .459** .489** .074 -.014 .102 .314** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .993 .000 .000 
 

.000 .000 .295 .847 .151 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI16 Pearson 
Correlation 

-
.262** 

-.015 .294** .419** .459** 1 .631** .367** .225** -.009 .516** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .830 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .001 .901 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI17 Pearson 
Correlation 

.052 -.079 .249** .468** .489** .631** 1 .271** .252** .196** .531** 

Sig. (2-
tailed) 

.461 .266 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .005 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.727 20 

 

Correlations 

  

LME1 LME2 LME3 LME4 LME5 LME6 LME7 LME8 LME9 

Leader 
Member 

Exchange 

LME1 Pearson 
Correlation 

1 .625** .516** .507** -
.215** 

.507** .534** .313** .456** .700** 

Sig. (2-
tailed) 

 
.000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

LME2 Pearson 
Correlation 

.625** 1 .527** .399** -.037 .582** .538** .245** .356** .700** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 
 

.000 .000 .606 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

LME3 Pearson 
Correlation 

.516** .527** 1 .654** -
.220** 

.289** .486** .403** .459** .683** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 
 

.000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI18 Pearson 
Correlation 

.036 .126 .150* -.010 .074 .367** .271** 1 .289** .307** .488** 

Sig. (2-
tailed) 

.614 .075 .033 .892 .295 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI19 Pearson 
Correlation 

.097 .200** .157* .027 -.014 .225** .252** .289** 1 .245** .528** 

Sig. (2-
tailed) 

.171 .005 .027 .704 .847 .001 .000 .000 
 

.000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EI20 Pearson 
Correlation 

.136 .154* .206** .107 .102 -.009 .196** .307** .245** 1 .433** 

Sig. (2-
tailed) 

.056 .030 .003 .133 .151 .901 .005 .000 .000 
 

.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Emotional 
Intelegence 

Pearson 
Correlation 

.198** .399** .443** .361** .314** .516** .531** .488** .528** .433** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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LME4 Pearson 
Correlation 

.507** .399** .654** 1 -.050 .334** .284** .462** .524** .696** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 
 

.483 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

LME5 Pearson 
Correlation 

-
.215** 

-.037 -
.220** 

-.050 1 -.125 -.045 .213** .031 .163* 

Sig. (2-
tailed) 

.002 .606 .002 .483 
 

.079 .523 .002 .665 .021 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

LME6 Pearson 
Correlation 

.507** .582** .289** .334** -.125 1 .543** .312** .436** .638** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .079 
 

.000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

LME7 Pearson 
Correlation 

.534** .538** .486** .284** -.045 .543** 1 .529** .562** .753** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .523 .000 
 

.000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

LME8 Pearson 
Correlation 

.313** .245** .403** .462** .213** .312** .529** 1 .618** .733** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 
 

.000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

LME9 Pearson 
Correlation 

.456** .356** .459** .524** .031 .436** .562** .618** 1 .757** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .665 .000 .000 .000 
 

.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Leader 
Member 
Exchange 

Pearson 
Correlation 

.700** .700** .683** .696** .163* .638** .753** .733** .757** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .021 .000 .000 .000 .000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.804 9 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Gender Role Idenity: Masculinity 200 106 193 130.23 13.234 

Emotional Intelegence 200 71 114 82.77 5.272 

Leader Member Exchange 200 40 54 46.67 3.303 

Valid N (listwise) 200     
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LAMPIRAN 5 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 200 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 5.08624345 

Most Extreme Differences Absolute .085 

Positive .085 

Negative -.061 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.205 

Asymp. Sig. (2-tailed) .109 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

LAMPIRAN 6 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.674 2.058  -.813 .417 

Gender Role Idenity: 

Masculinity 

.018 .010 .138 1.894 .060 

Emotional Intelegence .020 .024 .060 .825 .410 

a. Dependent Variable: abs_resid_reg2 
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Coefficientsa 

Model t Sig. 

1 (Constant) 1.134 .258 

Gender Role Idenity: Masculinity .470 .639 

a. Dependent Variable: abs_resid_reg1 

 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

1 (Constant) -.813 .417 

Gender Role Idenity: Masculinity 1.894 .060 

Emotional Intelegence .825 .410 

a. Dependent Variable: abs_resid_reg2 

 

LAMPIRAN 7 

Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Emotional Intelegence * 

Gender Role Idenity: 

Masculinity 

Between 

Groups 

(Combined) 873.655 39 22.401 .770 .830 

Linearity 381.850 1 381.850 13.121 .000 

Deviation from 

Linearity 

491.805 38 12.942 .445 .998 

Within Groups 4656.300 160 29.102   

Total 5529.955 199    
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ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Leader Member Exchange 

* Emotional Intelegence 

Between 

Groups 

(Combined) 488.414 24 20.351 2.117 .003 

Linearity 174.828 1 174.828 18.188 .000 

Deviation from 

Linearity 

313.586 23 13.634 1.418 .107 

Within Groups 1682.141 175 9.612   

Total 2170.555 199    

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Leader Member Exchange * 

Gender Role Idenity: 

Masculinity 

Between 

Groups 

(Combined) 1017.414 39 26.088 3.620 .000 

Linearity 408.835 1 408.835 56.726 .000 

Deviation from 

Linearity 

608.579 38 16.015 1.222 .192 

Within Groups 1153.141 160 7.207   

Total 2170.555 199    

 

LAMPIRAN 8 

Uji Multikorelasi 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Gender Role Idenity: Masculinity 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Emotional Intelegence 
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Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Gender Role Idenity: Masculinity .931 1.074 

Emotional Intelegence .931 1.074 

a. Dependent Variable: Leader Member Exchange 
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