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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah kecerdasan emosional (EQ) telah diterima menjadi kependekan dari

Emotional Intelligence, yang setara dengan kecerdasan intelektual (IQ). Studi-

studi ini juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin  yang secara teknik unggul

dan memiliki kecerdasan emosional (EQ) tinggi adalah orang yang mampu

mengatasi konflik atau bisa mengkondisikan orang-orang yang dipimpinnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, ternyata keberhasilan seorang pemimpin juga

ditentukan oleh kecerdasan emosional yang tidak hanya ditentukan oleh

kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi.

Syarat lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kecerdasan

emosional, sebagaimana di katakan oleh seorang Psikolog bernama Howard

Garner dalam Steven  beliau mengemukakan bahwa adanya inteligensi lain, yang

disebut sebagai kecerdasan emosional, dengan kecerdasan tersebut orang pun

terbuka wawasannya. 1 Berdasarkan pengamatan dan kejadian dalam masyarakat

mengisyaratkan bahwa kecerdasan emosional dapat sama ampuhnya, bahkan

terkadang lebih ampuh daripada IQ. Serangkaian studi menunjukkan bahwa orang

yang secara intelektual  cerdas sering kali bukan orang yang paling berhasil dalam

pekerjaannya maupun dalam kehidupan pribadinya.

1 Howard E. Book. 2002. EQ 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses.
h.23
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Kecakapan emosional mencakup pengendalian diri, semangat, dan

ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Kecerdasan

emosional dapat diajarkan dan akan memberikan peluang yang lebih baik dalam

memanfaatkan potensi intelektual. Kecerdasan emosional sangat diperlukan untuk

menanggulangi tumbuhnya sifat mementingkan diri sendiri, mengutamakan tindak

kekerasan, dan sifat-sifat jahat yang lain. Orang yang memiliki kecerdasan

emosional dapat mengendalikan diri, memiliki kontrol moral, memiliki kemauan

yang baik, dapat berempati (mampu membaca perasaan orang lain), serta peka

terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain sehingga memiliki karakter

(watak) terpuji dan membangun hubungan antar pribadi yang lebih harmonis.Para

pemimpin besar bekerja dengan melibatkan emosi.

Para pemimpin besar menggerakkan kita dengan cara membangkitkan

semangat dan mengispirasi yang terbaik dalam diri kita. Apapun yang mereka

canangkan tergantung pada bagaimana cara mereka melalukannya, bahkan jika

segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan benar tetapi pemimpin gagal dalam

mengemban tugas mendasarnya yaitu mengarahkan emosi kearah yang benar,

maka yang mereka lakukan tidak akan mendapat hasil sebagaimana mestinya.

Tugas untuk mengarahkan emosi ini bersifat primal (yang utama). Tugas ini

merupakan tindakan yang orisinal sekaligus paling penting dari kepemimpinan.

Pemimpin selalu memainkan peran emosi yang primordial, entah ia adalah kepala

suku atau kepala adat, mereka mendapatkan kedudukannya terutama karena

kemampuan mereka untuk menggerakan emosi.
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Tugas emosi yang primordial ini dalam organisasi modern meskipun

sebagian besar tidak kasat mata tetapi merupakan tugas terdepan di antara banyak

tugas kepemimpinan lainnya. Tugas emosi ini berupa menggerakkan emosi

kolektif kearah yang positif dan menyingkirkan kabut asap yang terbentuk oleh

emosi-emosi beracun. Pemimpin mempunyai daya maksimal untuk mengelola

emosi setiap orang. Jika emosi orang-orang didorong ke arah antusiasme, kinerja

akan meningkat, jika orang-orang di dorong ke arah kebencian dan kecemasan

kinerja mereka akan merosot. Ini menunjukan aspek penting lain primal

leadership, pengaruhnya lebih luas ketimbang sekadar memastikan bahwa

pekerjaan akan dilakukan dengan baik. Para pengikut juga mencari hubungan

emosi yang akan mendukung seorang pemimpin dalam hal mencari empati.

Kemampuan pemimpin untuk untuk memancing keluar sisi terbaik dari

setiap orang disebut dengan resonance, sedangkan jika pemimpin menggerakan

emosi secara negatif maka pemimpin disebut menyebarkan benih dissonance.

Salah satu tanda pemipin yang resonance adalah adanya kelompok pengikut yang

bervibrasi dengan energi semangat dan atusiasme pemimpin. Ciri primal

leadership adalah bahwa resonansi itu menguatkan dan memperpanjang dampak

emosi kepemimpinan. Semakin tinggi tingkat resonansi orang-orang, semakin

sedikit suara gerak statis di dalam interaksi mereka, resonansi mengurangi

gangguan suara pada sistem. Perekat yang meletakkan orang-orang di dalam

sebuah tim dan yang mengikat orang kepada sebuah organisasi, adalah emosi

yang mereka rasakan. Kunci agar primal leadership ini dapat bekerja denga baik

adalah terletak pada kompetensi kecerdasan emosi pemimpin, bagaimana
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pemimpin menangani dirinya sendiri dan relasi-relasinya. Pemimpin yang

memaksimalkan manfaat primal leadership akan menggerakkan emosi

pengikutnya ke arah yang benar sesuai dengan syariat Islam.

Allah SWT berfirman:

                
              
              
                 
        

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.” (QS An-Nisaa; 58-59)2

Itulah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, dan kepada Ulil

Amri yang beriman dan menjalankan syari’at Allah dan Sunnah Rasul. Lalu

perkara-perkara yang diperselisihkan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul.

Semua ini adalah syarat iman kepada Allah dan Hari Akhir. Sebagaimana ia

merupakan tuntutan iman kepada Allah dan Hari Akhir. Jadi, tidak ada iman sama

2 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan terjemahnya.
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sekali manakala syarat ini tidak terpenuhi. Tidak ada iman, dan pada gilirannya

dampaknya yang pasti pun tidak mengikuti.

Terdapat lima domain dalam kecerdasan emosi: Pertama, adalah kesadaran

diri artinya memiliki pengertian yang mendalam akan emosi diri, juga kekuatan

dan keterbatasan diri, serta nilai-nilai dan motif-motif diri. Kedua, pengelolaan

diri artinya memiliki kendali emosi, menunjukan kejujuran dan integritas,

kemampuan menyesuaikan diri, memiliki dorongan untuk memperbaiki kinerja

untuk memenuhi standar kerja, memiliki inisiatif, dan selalu melihat sisi positif

untuk suatu peristiwa. Ketiga, agenda pembelajaran merupakan Rencana

perbaikan yang berfokus pada pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada hasil

kerja, merupakan rencana yang paling efektif. Keempat kesadaran sosial artinnya

memiliki empati, dapat membaca apa yang sedang terjadi dan mengenali serta

memenuhi kebutuhan pengikut, klien atau pelanggan. Kelima, pengelolaan relasi

artinya dapat membimbing, menguasai berbagai taktik membujuk, menunjang

kemampuan orang lain melalui umpan balik dan bimbingan, memprakarsai dan

memimpin di arah yang baru, memiliki kemampuan pengelolaan konflik,

menumbuhkan dan memelihara jaringan relasi, dapat bekerja sama dan

membangun kelompok. Kelima hal tersebut adalah satu set keterampilan penting

bagi kepemimpinan yang resoanan. Kecerdasan emosi bukanlah bakat alami tetapi

kemampuan yang dapat dipelajari, masing-masing memberikan sumbangan yang

unik untuk menciptakan pemimpin yang resonan.3

3 Daniel Goleman, Richard Boyatziz, Annie Mckee Gramedia, Kepemimpinan
Berdasarkan Kecerdasan Emosi. Jakarta, 2004, h.112-113
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Cara mengukur apakah seorang pemimpin dalam hal ini Ketua Yayasan

memiliki kecerdasan emosional tinggi, jangan diukur dengan titel kesarjanaan dan

kepangkatannya, tetapi tanyakan pada mereka yang selalu berhubungan

dengannya, entah itu sopir, satpam, pembantu rumah tangga, anak buah, keluarga,

maupun teman. Dari merekalah akan terpantul citra kepribadian seseorang,

terutama di saat-saat seseorang terkondisikan untuk marah. Seberapa tinggi

kecerdasan emosional (EQ) seseorang mudah terlihat saat kritis, ketika

suasananya tidak menguntungkan, bahkan dalam posisi terancam. Dengan tolok

ukur ini kita mendapat kesan banyak pejabat tinggi yang EQ-nya rendah meski

titel akademisnya tinggi, termasuk dalam penguasaan ilmu agama.

Adapun indikasi seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional (EQ)

yang baik yaitu: Pertama, jika bicara cenderung menyakiti dan menyalahkan

pihak lain sehingga persoalan pokok tergeser oleh pertengkaran ego pribadi. Yang

terjadi kemudian persoalan tidak selesai, bahkan bertambah. Kedua, rendahnya

motivasi kinerja guru untuk meraih prestasi karena tidak mendapat dorongan dan

apresiasi dari atasan.4

Pemimpin dengan EQ tinggi akan mampu memotivasi diri, lalu beresonansi

pada orang-orang di sekelilingnya,  Bagi seorang pemimpin, kecerdasan

emosional merupakan syarat mutlak. Lagi-lagi amat disayangkan, pendidikan kita

miskin konsep dalam membantu mengembangkan kecerdasan emosional (EQ),

bagi siswa maupun mahasiswa. Pelatihan EQ ini amat penting guna

menumbuhkan iklim dialogis, demokratis, dan partisipatif karena semua menuntut

4 Op.Cit, h.50
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adanya kedewasaan emosional dalam memahami dan menerima perbedaan.

Pluralitas etnis, agama, dan budaya akan menjadi sumber konflik laten jika tidak

disertai tumbuhnya budaya dialogis dan sikap empati.

Berangkat dari hal tersebut di atas, dalam hal ini ada sesuatu yang menarik

untuk diteliti berkaitan dengan Keefektifan kepemimpinan Ketua Yayasan

berdasarkan kecerdasan emosional (EQ) di lembaga pendidikan Darussalam

Syafa’at Tulang Bawang yang berkaitan dengan kecerdasan emosional (EQ), hal

ini terlihat dari pengamatan sementara oleh peniliti bahwa Ketua Yayasan

Darussalam Syafa’at Tulang Bawang menggunakan kecerdasan emosional (EQ)

dalam kinerjanya, hal ini bisa di lihat pada Tabel Prasurvey yang dilakukan oleh

peneliti sebagai berikut;

Tabel 1.1
Data Awal / Prasurvey

NO Subfokus Kurang Cukup Baik
Sangat
Baik

1

Kepemimpinan yang cerdas emosi
(primal leadership, dimensi
primal, loop tertutup/terbuka,
penyebaran emosi)

- - - √

2
Kepemimpinan yang resonan
(tingkat kenyamanan yang saling
menguntungkan)

- - √ -

3
Anatomi-neurologi kepemimpinan
(kompetensi kepribadian)

- - - √

4

Lima domain penemuan
(kesadaran diri, pengelolaan diri,
agenda, kesadaran sosial dan
pengelolaan relasi)

- - - √
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Secara rinci hasil prasurvey tentang kepemimpinan Ketua Yayasan

berdasarkan kecerdasan emosional (EQ) di Lembaga Pendidian Darusslam

Syafaat Tulang Bawang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ketua Yayasan pada lembaga pendidikan tersebut, memiliki kesadaran

diri (pengamatan peneliti). Peneliti melihat bahwa Ketua Yayasan bisa

mendengarkan tanda-tanda di dalam diri sendiri, mengenali bagaimana

perasaannya mempengaruhi diri dan kinerjanya. bisa mendengarkan

dan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai yang membimbingnya dan

seringkali secara naluriah bisa menentukan tindakan yang terbaik,

melihat gambaran besarnya dalam situasi yang kompleks.

2. Ketua Yayasan Darussalam Tulang Bawang mampu tegas dan otentik,

mampu bicara terbuka tentang emosinya atau keyakinan tentang visi

yang membimbing mereka. Mereka mau menerima kritik dan umpan

balik yang membangun, mereka juga tahu kapan harus meminta

bantuan dan di mana ia harus memusatkan diri untuk menumbuhkan

kekuatan yang baru.

3. Ketua Yayasan Darussalam Tulang Bawang tetap tenang dan berpikiran

jernih walaupun di bawah tekanan tinggi atau selama suatu krisis,

mereka tidak tergoyahkan bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang

menguji ketahanannya (pengamatan peneliti).

4. Ketua Yayasan Darussalam Tulang Bawang juga orang yang berprestasi

artinya memiliki standar pribadi yang tinggi yang mendorong mereka

untuk terus mencari perbaikan kinerja.
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Berdasarkan fenomena yang digambarkan di atas, peneliti tertarik untuk

mengetaui kepemimpinan Ketua Yayasan Darussalam Tulang Bawang yang

dilihat berdasarkan kecerdasan emosional (EQ). Mengingat pada masa sekarang,

penulis banyak menenukan pada media cetak maupun media sosial terkait

problematika kemempinan yang tidak lagi menggunakan kecerdasan emosional

dalam berfikir dan bertindak, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai

dampak dan reaksi bagi orang lain dan keberlangsungan organisasi yang

dipimpinnya. Hal ini menarik untuk dikaji dan diadakan penelitian (research),

dari sini muncul permasalahan tentang keefektifan kepala sekolah berdasarkan

kecerdasan emosional (EQ).

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitianya

adalah Kepemimpinan Ketua Yayasan berdasarkan kecerdasan emosional di

lembaga pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang Bawang. Fokus penelitian

diatas dikerucutkan ke dalam subfokus penelitian yang meliputi aspek-aspek yang

berkaitan dengan kepribadian, berdasarkan kecerdasan emosional Ketua Yayasan

yang terdiri dari:

1. Primal Leadership

2. Kepemimpinan yang Resonan

3. Anatomi-Neurologi Kepemimpinan

4. Lima Domain Penemuan
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Fokus dan subfokus penelitian tersebut, maka peneliti

merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Ketua Yayasan dalam menjalankan kepemimpinan yang

Primal Leadership di lembaga pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang

Bawang ?

2. Bagaimanakah Ketua Yayasan dalam menjalankan kepemimpinan yang

resonan di lembaga pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang Bawang?

3. Bagaimanakah Anatomi-Neurologi Kepemimpinan Ketua Yayasan

lembaga pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang Bawang ?

4. Bagaimanakah kepemimpinan Ketua Yayasan lembaga pendidikan

Darussalam Syafa’at Tulang Bawang berdasarkan Lima Domain

Penemuan?

D. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan  di lembaga pendidikan Darussalam

Syafa’at Tulang Bawang tentang keefektifan kepemimpinan

berdasarkan kecerdasan emosional bertujuan:

a. Mengetahui bagaimanakah Ketua Yayasan dalam menjalankan

kepemimpinan yang Primal Leadership di lembaga pendidikan

Darussalam Syafa’at Tulang Bawang
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b. Mengetahui bagaimanakah Ketua Yayasan dalam menjalankan

kepemimpinan yang resonan di lembaga pendidikan Darussalam

Syafa’at Tulang Bawang

c. Mengetahui bagaimanakah Anatomi-Neurologi Kepemimpinan

Ketua Yayasan lembaga pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang

Bawang

d. Mengetahui bagaimanakah kepemimpinan Ketua Yayasan lembaga

pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang Bawang berdasarkan Lima

domain Penemuan

2. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan akan mengungkap

keefektifan kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosional, sehingga

hasil penelitian ini akan berguna bagi:

a. Pimpinan yayasan dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya,

utamanya yang berkaitan dengan Efektivitas pada Ketua Yayasan

maupun lembaga yang ada itu sendiri.

b. Tenaga pendidik (guru) untuk senantiasa menyadari akan

pentingnya kecerdasan emosional pimpinannya, agar dalam

melaksanakan proses belajar mengajar bisa  terciptaan  keharmonis

dan menghasilkan out-put yang berkualitas.

c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan tentang kepemimpinan

kepala sekolah dan melatih kecerdasan emosional.

d. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai panduan karya ilmiah.


