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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

Yayasan Darussalam syafaat merupakan salah satu yayasan pendidikan di

Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Berdiri pada tanggal 23 Desember 2014

dengan akta Notaris No. 121/2014 Menkumham RI No. AHU-

0000056AH.01.04Th.2015 yang dibina oleh KH. SOLIHIN AHMAD dan

di ketuai oleh Ky. M. ILHAM FANANI AZ., SE., MM. Bentuk yayasan ini

merupakan Lembaga Pesantren, lembaga pendidikan dan umum yang

beralamat di JL. Pondok Pesantren Darussalam Syafa’at, Kampung Moris

Jaya, Kecamatan Bandar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi

Lampug.

Yayasan ini menaungi sejumlah sekolah/madrasah dan pondok

pesantren yang terdiri atas:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Darussalam Syafa’at

2. Sekolah Dasar (SD) Darussalam Syafa’at

3. Sekola Menengah Pertama (SMP) Darussalam Syafa’at

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darussalam Syafa’at

5. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Darussalam Syafa’at

6. Madrasah Diniyyah Darussalam Syafa’at
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7. Pesantren Putra Putri

8. Pesantren Kanak-Kanak

9. Pesantren Darul Aitam

10. Pesantren Tahfidzul Qur’an

Adapun Visi Yayasan Lembaga Pendidikan Darussafaat Tulang

Bawang adalah: Menjadi pusat pendidikan yang unggul di bidang

akademik, berbudaya islami dengan mengedepankan akidah Ahlussunah

Waljamaah dalam rangka mewujudkan Islam yang rahmatallil ‘alamin.

Guna mewujudkan visi tersebut Pengurus yayasan Lembaga Pendidikan

Darussafaat Tulang Bawang merumuskan misi: Pendidikan yang

berkualitas, Berbudaya Islam, berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunah,

mewujudkan insan yang bertaqwa dan berilmu pengetahuan. Adapun

struktur organisasi yayasan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Yayasan
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Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussafaat Tulang Bawang

memimpin organisasi yayasan yang menaungi 6 sekolah dan 4 pondok

pesantren. Hal ini membuat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussafaat Tulang Bawang menjadi public figure dan sorotan bagi seluruh

warga yayasan. Segala tindak tanduk yang dilakukan oleh Ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Darussafaat Tulang Bawang akan menjadi contoh

bagi warga di lingkungan yayasan yang termasuk didalamnya adalah

kepemimpinan dan kecerdasan emosial.

Kepemimpinan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussafaat

Tulang Bawang akan diuraikan berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan

tekhnik dan metode yang telah ditentukan. Begitu pula kecerdasan

emosional Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussafaat Tulang Bawang

akan diuraikan berdasarkan hasil penelitian dan dipandang dari empat

asepek yaitu;

1. Kemampuan memahami dan memotivasi potensi diri.

2. Remiliki resonansi kepemimpinan yang tinggi terhadap orang lain

3. Kompetensi kepribadian kesuksesan orang lain, tanpa dirinya merasa

terancam.

4. Asertif, yaitu terampil menyampaikan pikiran dan perasaan dengan baik,

lugas, dan jelas tanpa harus membuat orang lain tersinggung.
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B. Temuan Penelitian

Pembahasan ini akan menyajikan data penelitian yang diperoleh dari

lapangan yang memberikan interprestasi terhadap uraian atau data yang telah

disajikan pada bagian-bagian sebelumnya. Selain itu, uraian pada bab ini memang

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap konsep-konsep yang telah

dihasilkan daripada sekedar penyajian di lapangan. Lebih jelasnya pembahasan

pada bagian ini diarahkan pada upaya untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah

Ketua Yayasan Darussalam syafa’at Tulang Bawang menggunakan EQ dalam

kepemimpinannya. Hal ini akan dilihat berdasarkan hasil observasi dan

wawancara Ketua Yayasan dan warga yang ada di lingkungan Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam syafa’at Tulang Bawang.

1. Hasil Observasi

Ketua Yayasan adalah sebagai pemimpin yang selalu  memainkan peran

emosi yang primordial, artinya hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang

pemimpin lembaga pendidikan, Tidak diragukan lagi bahwa para pemimpin

yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi entah itu ketua suku atau

Ketua Yayasan mereka akan mendapatkan kedudukannya terutama karena

kemampuan mereka menggerakkan emosi. Dalam berbagai situasi dan

kondisi Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang adalah seseorang yang menjadi tumpuan dalam mencari kepastian

dan kejelasan ketika menghadapi ketidakpastian atau ancaman, atau ketika

ada suatu tugas yang harus dilakukan. Ketua Yayasan mampu bertindak

sebagai pembimbing emosi kelompok.
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Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang dalam menjalankan kepemimpinan yang primal leadership sangat

baik. Hal ini terbukti berdasakan triangulasi sumber diamana peneliti

memberikan pertanyaan yang sama terkait kemampuan menjalankan

kepemimpinan yang primal leadership seorang ketua Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang kepada warga yayasan,

perangakat yayasan, orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar, termasuk

guru SD, SMP dan SMK Darussalam Syafaat Tulang Bawang.1

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang mempunyai komitmen tinggi terhadap visi diri di masa depan,

terutama selama masa-masa yang penuh tekanan atau di tengah-tengah

bertambahnya tanggung jawab. Ketika orang-orang terdekat mengatakan

bahwa kita harus menjadi orang tertentu, sebenarnya mereka sedang

memberikan versi mereka tentang diri ideal kita. Ketika kita menerima diri

yang diharuskan itu, maka pengharapan itu akan menjadi kotak yang

memerangkap kita, menjadi suatu “kerangkeng besi” yang mengelilingi kita

dengan tembok yang tidak kasat mata, namun Ketua Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang tetap berkomitmen tinggi

pada visi dan misi yayasan.

Berdasarkan Sistem loop, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussalam Syafaat Tulang Bawang mampu mengatur dirinya sendiri.

Namun demikian, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

1 Hasil Observasi,  tanggal  3-7 April 2017
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Tulang Bawang juga bergantung pada sumber luar untuk mengatur dirinya.

Dengan kata lain, untuk stabilitas emosi Ketua Yayasan juga

mengandalakan hubungan dengan orang-orang lain.

Penyebaran Emosi dan Kepemimpinan Ketua Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang mampu mempengaruhi

suasana hati bawahan langsungnya. Sifat ramah menyebar dengan cepat

karena Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang melibatkan menjaga sikap terhadap seluruh bawahannya.

Terkait dengan resonansi kepemimpinan Ketua Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang sebagai bentuk

kepemimpinan berdasarkan kererdasan emosional tergolong baik. Hal ini

terbukti berdasakan observasi peneliti terhadap Ketua Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang dan warga terdekat serta

lingkungan sekitar, termasuk guru SD dan SMK Darussalam Syafaat Tulang

Bawang. Namun terjadi perbedaan hasil wawancara di SMP Daruusalam

Syafaat Tulang Bawang meskipun tidak signifikan. Peneliti mendapati

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

mempunyai resonansi kepemimpinan yang cukup baik hal ini tercermin

pada sikap ketua yayasan terhadap warga yayasan. Dimana ketua yayasan

senantiasa memperhatikan kesejahteraan guru, memperhatikan mutu  dan

keberlangsungan pembelajaran baik di sekolah maupun di pondok

pesantren. Ketua yayasan melakukan pendekatan emosional kepada seluruh

warga di lingkungan yayasan. Hal itu sangat membantu ketua yayasan
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dalam memahamai permasalah yang di hadapi baik dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan organisasi sebagai lembaga

yang menanungi pendidikan yang terdiri atas 6 sekolah dan 4 pondok

pesantren berdasarkan syariat Islam.2

Terkait dengan anatomi-neurologi kepemimpinan Ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang sebagai bentuk

kepemimpinan berdasarkan kererdasan emosional tergolong baik. Hal ini

terbukti berdasakan observasi peneliti terkait anatomi-neurologi

kepemimpinan pada diri ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam

Syafaat Tulang Bawang kepada warga yayasan, perangakat yayasan, orang-

orang terdekat dan lingkungan sekitar, termasuk guru SD, SMP dan SMK

Darussalam Syafaat Tulang Bawang.

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang fokus pada hal-hal yang positif. Ketika dalam suatu permasalahan,

Ketua Yayasan tidak berlarut-larut pada masalah yang sedang mereka

hadapi, mereka akan memandang masalah tersebut dari sisi positif sehingga

mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ketua Yayasan selalu

berpikiran positif sesuai dengan kecerdasan emosional yang tinggi, tidak

suka mengeluh karena dengan mendengar keluhan mereka akan membawa

energi negatif, sedangkan ketika mereka berkumpul dengan orang-orang

yang memiliki pikiran positif akan menularkan energi positif. Mampu

membaca emosi diri sendiri dan mengenali dampaknya menggunakan

2 Hasil Observasi, tangal 10-13 April 2017
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insting untuk menuntun keputusan, mengetahui kekuatan dan keterbatasan

diri, mampu mengendalikan emosi dan menunjukkan kejujuran dan

integritas, kelayakan untuk dipercaya. Rasa empati, kesadaran

organisasional, kepemimpinan yang menginspirasi mampu memberikan

semangat bawahannya di Yayasan.3

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang selalu bersikap tegas bersikap tegas dalam hal ini bahwa mereka

dapat menyuarakan pendapat tanpa melukai perasaan lawan bicara mereka,

tahu kapan harus bicara dan tahu cara yang tepat dalam memberikan solusi

tanpa harus menggurui dan mereka selalu berpikir dahulu sebelum

bertindak. ia tahu cara membuat hidup lebih bahagia dan bermakna

keberadaan mereka akan membawa kebahagiaan dan keceriaan bagi orang-

orang di sekitarnya karena mereka dapat menikmati kehidupan mereka

sehingga akan menular pada orang-orang di sekelilingnya. Ia tahu

bagaimana mengeluarkan energi mereka secara bijak dan mereka akan

menggunakan waktu yang mereka miliki untuk hal yang bermanfaat bagi

diri sendiri dan sesamanya.

Sikap Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang yang berdasarkan lima domain kepemimpinan berdasarkan

kecerdasan emosional tergolong sangat baik. Hal ini terbukti berdasakan

observasi yang dilkaukan peneliti terkait kesadaran diri, pengelolaan diri,

3 Hasil Observasi, tangal 10-13 April 2017
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agenda, kesadaran sosial dan pengelolaan relasi pada diri ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang senantiasa membuka diri menghadapi berbagai kemungkinan baru

dan cara baru untuk berubah. Ketua Yayasan memiliki pengertian yang

mendalam akan emosi diri, juga kekuatan dan keterbatasan diri, serta nilai-

nilai dan motif-motif diri. Ketua Yayasan 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.

Ketua Yayasan mempunyai rencana perbaikan yang berfokus pada

pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada hasil kerja, merupakan rencana

yang paling efektif. Ia juga memiliki empati, dapat membaca apa yang

sedang terjadi dan mengenali serta memenuhi kebutuhan pengikut, klien

atau pelanggan. Ketua Yayasan mampu 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.4 Hal tersebut di atas

menunjukkan bahwa Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darusslam

Syafaat Tulang Bawang memenuhi  kelima komponen kepemimpinan

berdasarkan kecerdasan emosional.

4 Hasil Observasi, tanggal 3-10 April 2017
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2. Hasil Wawancara

Seorang Ketua Yayasan  yang berhasil dalam melaksanakan tugasnya

adalah Ketua Yayasan yang dapat memperlihatkan kemampuan

profesionalnya sebagai pemimpin. Ia berhasil karena mendapatkan

dukungan dan penghargaan dari stafnya. Ia akan berhasil jika guru-gurunya

mampu menunjukkan sikap terbuka (open mindednese), kreatif, dan

memiliki semangat kerja yang tinggi. Namun, dukungan, loyalitas, dan

sebagainya itu tidak dapat diminta begitu saja dari staf sebab hal itu adalah

buah dari sikap dan kemampuan Ketua Yayasan  itu sendiri. Untuk itu,

seorang Ketua Yayasan  wajib memperlihatkan sikap yang bersahabat,

tenang, bersemangat, penuh pengertian, memberi tantangan, menciptakan

rasa aman, memiliki wawasan yang luas, memahami visi, misi, dan tujuan

Yayasan.

Kemampuan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

Tulang Bawang dalam menjalankan kepemimpinan yang primal leadership

sangat baik. Hal ini terbukti berdasakan triangulasi sumber diamana peneliti

memberikan pertanyaan yang sama terkait kemampuan menjalankan

kepemimpinan yang primal leadership ketua Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussalam Syafaat Tulang Bawang kepada warga yayasan, perangakat

yayasan, orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar, termasuk guru SD,

SMP dan SMK Darussalam Syafaat Tulang Bawang. Menurut Kepala SD

Darussalam Syafaat Tulang Bawang “Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussalam Syafaat Tulang Bawang mempunyai komitmen tinggi terhadap
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visi diri di masa depan, terutama selama masa-masa yang penuh tekanan

atau di tengah-tengah bertambahnya tanggung jawab”.5 Sedangkan menurut

kepala SMP Darussalam Syafaat Tulang Bawang “Ketua Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang mempunyai stabilitas

emosi dan mampu mengatur dirinya sendiri dengan baik. Ketua yayasan

peka terhadap kondisi yang ada baik kondisi yang terjadi di Yayasan,

sekolah, maupun pondok pesantren. Hal ini akan membuat setiap kejadian

atau perkembangan yang terjadi cepat mendapat respon dari Ketua

Yayasan”.6 Menurut Kepala SMK Darussalam Syafaat Tulang Bawang

“Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

mempunyai pengontrolan emosi yang tinggi, tanggap terhadap respon,

ramah dan mempunyai sikap sosial yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

mempunyai prinsip primal leadership yang tinggi”.7

Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa Ketua Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang mempunyai pengontrolan

emosi yang baik dan mempunyai sikap sosial yang tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam

Syafaat Tulang Bawang memenuhi aspek kepemimpinan bedasarkan

kecerdasan emosional yaitu menjalankan kepemimpinan yang primal

leadership.

5 Hasil Wawancara Kepala SD Darusslam Syafaat Tulang Bawang tanggal 17 April 2017
6 Hasil Wawancara Kepala SMP Darusslam Syafaat Tulang Bawang pada tanggal 18

April 2017
7 Hasil Wawancara Kepala SMK Darusslam Syafaat Tulang Bawang pada tanggal 20

April 2017
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Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang mempunyai resonansi kepemimpinan sangat baik. Hal ini terbukti

berdasakan triangulasi sumber diamana peneliti memberikan pertanyaan

yang sama terkait resonansi kepemimpinan pada diri ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang kepada warga

yayasan, perangakat yayasan, orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar,

termasuk guru SD, SMP dan SMK Darussalam Syafaat Tulang Bawang.

Menurut Kepala SD Darussalam Syafaat Tulang Bawang “Ketua

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

mempunyai usaha untuk memberikan kenyamanan yang tinggi terhadap

warga di lingkungan yayasan, kalau ada yang sakit atau ditimpa musibah

ketua yayasan selalu datang dan memberikan semangat kepada yang

tertimpa musibah”.8 Sedangkan menurut kepala SMP Darussalam Syafaat

Tulang Bawang “Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

Tulang Bawang mempunyai resonansi kepemimpinan diri yang cukup baik.

Ketua yayasan peka terhadap kondisi warganya, baik staff maupun santri,

meskipun, keseahteraan guru juga sangat perlu untuk diperhatian. Hal ini

akan menunjang kualitas yayasan dimasa yang akan datang”.9

Menurut Kepala SMK Darussalam Syafaat Tulang Bawang “Ketua

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

8 Hasil Wawancara Kepala SD Darusslam Syafaat Tulang Bawang tanggal 21 April 2017
9 Hasil Wawancara Kepala SMP Darusslam Syafaat Tulang Bawang pada tanggal 22

April 2017
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mempunyai empati yang tinggi, karena berhasil memahami kondisi guru san

santri terutama faktor sosial dan ekonomi”.10

Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa Ketua Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang mempunyai resonansi

kepemimpinan yang tinggi, kepedulian yang tinggi terhadap warga di

lingkungan yayasan dan memahami kondisi guru dan santri. Hal ini

menunjukkan bahwa Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam

Syafaat Tulang Bawang memenuhi aspek kecerdasan emosional yaitu

mempunyai resonansi kepemimpinan yang tinggi terhadap seluruh warga

yayasan sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman pada seluruh

warga yayasan.

Anatomi-neurologi kepemimpinan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussalam Syafaat Tulang Bawang tercermin pada beberapa hasil

wawancara berikut. Hal ini terbukti berdasakan triangulasi sumber diamana

peneliti memberikan pertanyaan yang sama terkait anatomi-neurologi

kepemimpinan ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

Tulang Bawang kepada warga yayasan, perangakat yayasan, orang-orang

terdekat dan lingkungan sekitar, termasuk guru SD, SMP dan SMK

Darussalam Syafaat Tulang Bawang.

Menurut Kepala SD Darussalam Syafaat Tulang Bawang “Ketua

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang sering

adalah orang yang tegas dan mempunyai etika penyampaian pendapat yang

10 Hasil Wawancara Kepala SMK Darusslam Syafaat Tulang Bawang tanggal 24 April
2017
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baik. Berbicara dengan sopan santun, penuh hikmah dan tidak menyakiti

hati orang lain”.11 Sedangkan menurut kepala SMP Darussalam Syafaat

Tulang Bawang “Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

Tulang Bawang adalah contoh yang baik bagi warga yayasan. Dimana ia

mempunyai ketegasan, kejujuran dan tata bahasa yang santun dan tidak suka

marah-marah”.12 Sedangkan menurut Kepala SMK Darussalam Syafaat

Tulang Bawang “Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

Tulang Bawang ligat dalam bergerak dan sigap mengambil keputusan.

Sikap yang tegas dan berwibawa tercermin dalam diri ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang”.13

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang mempunyai

ketegasan, kejujuran dan kewibawaan. Hal ini menunjukkan bahwa Ketua

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

memenuhi aspek kecerdasan emosional yaitu mempunyai anatomi-neurologi

kepemimpinan yang baik dalam kehidupan sehari-hari

Sikap Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang pada lima domain kepemimpinan berdasarkan kecerdasan

emosional yang baik serta warganya untuk maju. Hal ini terbukti berdasakan

triangulasi sumber diamana peneliti memberikan pertanyaan yang sama

terkait sikap ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

11 Hasil Wawancara Kepala SD Darusslam Syafaat Tulang Bawang tanggal 25 April 2017
12 Hasil Wawancara Kepala SMP Darusslam Syafaat Tulang Bawang pada tanggal 26

April 2017
13 Hasil Wawancara Kepala SMK Darusslam Syafaat Tulang Bawang tanggal 27 April

2017
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Tulang Bawang kepada warga yayasan, perangakat yayasan, orang-orang

terdekat dan lingkungan sekitar, termasuk guru SD, SMP dan SMK

Darussalam Syafaat Tulang Bawang.

Menurut Kepala SD Darussalam Syafaat Tulang Bawang “Ketua

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

mempunyai kesadaran diri yang baik, mampu mengontrol emosi ketika

berbicara dengan orang lain sehingga mampu menjaga keutuhan relasi

dengan baik”.14 Sedangkan menurut kepala SMP Darussalam Syafaat

Tulang Bawang “Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

Tulang Bawang adalah orang yang mampu mengatur waktu dan

kesibukannya. Meskipun sibuk, ketua yayasan mempunyai pengelolaan

waktu yang baik, sehingga ia masih menyempatkan diri untuk belajar ilmu

agama dan ilmu lainnya”.15 Menurut Kepala SMK Darussalam Syafaat

Tulang Bawang “Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

Tulang Bawang senantiasa memotivasi guru dan siswa dengan kata-kata

bijak dan motivasi. Hal itu membawa dampak besar terhadap kuatnya

jaringan relasi. Orang akan merasa dekat dan merasa mempunyai hubungan

keluarga yang erat. Hal tersebutlah yang diajarkan pada santri-santri di

Pondok Pesantren Darussalam Syafaat Tulang Bawang dan dijadikan

sebagai landasan hidup.16

14 Hasil Wawancara Kepala SD Darusslam Syafaat Tulang Bawang tanggal 25 April 2017
15 Hasil Wawancara Kepala SMP Darusslam Syafaat Tulang Bawang pada tanggal 26

April 2017
16 Hasil Wawancara Kepala SMK Darusslam Syafaat Tulang Bawang tanggal 27 April

2017
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Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang mempunyai

pengendalian diri yang baik, sehingga mampu mengelola diri serta mampu

menguatkan relasi dengan kedekatan dan  rasa kekeluargaan yang dijadikan

sebagai norma dan nilai pada yayasan. Hal ini menunjukkan bahwa Ketua

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

memenuhi aspek kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosional yaitu

memenuhi lima domain kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosional

yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, agenda, kesadaran sosial dan

pengelolaan relasi yang baik dan selalu memberi motivasi terhadap seluruh

warga yayasan.

3. Dokumentasi

Data berupa dokumen-dokumen dalam penelitian ini menjadi data

pendukung hasil observasi dan wawancara. Dimana berdasarkan dokumen

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang,

dokumen SD, SMP dan SMK Darussalam Syafaat Tulang Bawang

menunjukkan hasil yang selaras. Ketua Yayasan mempunyai kepemimpinan

yang baik berdasarkan kecerdasan emosional yang berorientasi pada

kemampuan memahami dan memotivasi potensi diri, memiliki resonansi

kepemimpinan yang tinggi terhadap orang lain, kompetensi kepribadian

yang baik. Hal ini dibuktikan pada dokumen yang menunjukkan kehadiran

ketua yayasan yang sering bersilaturahim pada warga yayasan sebagai

wujud primal leadership di Yayasan Darussalam Syafaat Tulang Bawang.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan ini menyajikan data terkait Kepemimpinan berdasarkan

Kecerdasan Emosional (EQ) Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam

Syafaat Tulang Bawang. Peneliti menyajikan sebuah model empat dimensi  yang

akan memindahkan kecerdasan emosional dari dunia analisis psikologis dan teori-

teori filosofis ke dalam dunia nyata yang praktis. Yang dalam hal ini adalah

kepemimpinan Ketua Yayasan yang menggunakan kecerdasan emosional (EQ).

Di sini tugas utama seorang pemimpin adalah membangkitkan kegembiraan,

optimisme, dan gairah para bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan, serta

menumbuhkan atmosfer kerja sama dan loyalitas. Tetapi Peneliti ingin menelaah

lebih jauh kebijakan ini dan menunjukkan bagaimana kecerdasan emosional akan

memungkinkan pemimpin mencapai tugas-tugas dasarnya itu. Masing-masing dari

keempat dimensi kecerdasan emosional, yaitu;

1. Primal leadership

2. Kepemimpinan yang resonan

3. Anatomi-neurologi kepemimpinan

4. Lima domain kepemimpinan berdasarkan kecedasan emosional 17

Peneliti juga mengikut sertakan bagian dari masing-masing kompetensi

seperti kepercayaan diri ini masuk pada kesadaran diri, optimisme masuk pada

pengelolaan diri, empati masuk pada kesadaran sosioal, dan hubungan antar

pribadi masuk pada pengelolan relasi. Dari empat kompetensi tadi juga Peneliti

jadikan sebagai alat untuk mengukur seberapa tinggi  dan rendahnya kecerdasan

17 Daneil Goleman. 2001. Emotional Intelligence (Kcerdasan Emosional), Jakarta;
Gramedia Pustaka Utama. h.67
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emosional Ketua Yayasan. Tentu saja keempat dimensi ini saling terkait erat

dalam suatu relasi yang dinamis. Misalnya, seorang pemimpin tidak dapat

mengelola emosinya dengan baik jika ia sedikit atau tidak memiliki kesadaran

akan emosinya. Dan jika emosinya tidak terkendali, kemampuannya untuk

menangani relasi akan ambruk. Penelitian kami telah menemukan sebuah sistem

yang melandasi dinamika ini. Singkatnya kesadaran diri, dan gabungan kedua hal

ini akan memungkinkan pengelolaan relasi yang efektif. Jadi, kepemimpinan yang

cerdas emosi di bangun dari landasan kesadaran diri. Berdasarkan sub fokus

penelitian diatas, diperoleh data sebagai berikut:

1. Primal Leaderhip.

Kemampuan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

Tulang Bawang dalam menjalankan kepemimpinan yang primal leadership

sangat baik. Hal ini terbukti berdasakan triangulasi data dan sumber

diamana peneliti melakukan observasi dan memberikan pertanyaan yang

sama terkait kemampuan menjalankan kepemimpinan yang primal

leadership ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang kepada warga yayasan, perangakat yayasan, orang-orang terdekat

dan lingkungan sekitar, termasuk guru SD, SMP dan SMK Darussalam

Syafaat Tulang Bawang.

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang mempunyai komitmen tinggi terhadap visi diri di masa depan,

terutama selama masa-masa yang penuh tekanan atau di tengah-tengah

bertambahnya tanggung jawab. Berdasarkan Sistem loop, Ketua Yayasan
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Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang mampu mengatur

dirinya sendiri. Namun demikian, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussalam Syafaat Tulang Bawang juga bergantung pada sumber luar

untuk mengatur dirinya. Dengan kata lain, untuk stabilitas emosi Ketua

Yayasan juga mengandalakan hubungan dengan orang-orang lain.

Penyebaran emosi Ketua Yayasan mampu mempengaruhi suasana hati

bawahan langsungnya. Sifat ramah menyebar dengan cepat karena Ketua

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

melibatkan menjaga sikap terhadap seluruh bawahannya.

Impian hidup akan membangkitkan gairah, energi, dan semangat hidup

seseorang. Kuncinya adalah membuka diri ideal kita, yaitu dengan mencari

jawaban pribadi yang seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan

dalam hidup dan pekerjaan kita dan ini merupakan penemuan pertama.

Untuk mengembangkan citra diri ideal ini kita perlu mengakses diri kita

sendiri hingga pada tingkat intuisi. Untuk memulai atau mempertahankan

pengembangan riil kecerdasan emosi, kita harus memahami kekuatan diri

ideal kita karena mengubah kebiasaan merupakan hal yang sangat berat.

Efek yang sama terjadi dalam Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussalam Syafaat Tulang Bawang yang mana seseorang mengikuti

anggapan umum, bahwa kemajuan karier ditunjukkan dengan kenaikan

jabatan. Seringkali seseorang sangat mudah mencampuradukkan diri yang

diharuskan dan diri idealnya dan bertindak dengan cara-cara yang tidak
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otentik. Itulah sebabnya langkah menemukan diri ideal sangat besar

perannya dalam proses pengembangan kepemimpinan.

Menurut Daniel Goleman dkk, seorang 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.18

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. Dalam organisasi moderen, tugas emosi yang primordial ini

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.19

Didalam setiap kelompok, 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

18 Daneil Goleman. 2001. Emotional Intelligence (Kcerdasan Emosional), Jakarta;
Gramedia Pustaka Utama. h.67

19 Ibid. h.80
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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.20

Di bawah bimbingan pemimpin yang cerdas secara emosi, orang-orang

merasakan tingkat kenyamanan yang saling menguntungkan. Mereka saling

membagi ide dan saling belajar satu sama lain, membuat keputusan

bersama, dan menyelesaikan tugas bersama. Mereka membentuk suatu

ikatan emosi yang membantu mereka untuk tetap terfokus, bahkan di

tengah-tengah perubahan besar dan ketidakpastian. Dan yang terpenting

keterikatan di tingkat emosi membuat pekerjaan terasa lebih bermakna.

20 Ibid. h.81
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Tanpa hati yang memadai seorang pemimpin bisa mengelola tetapi

tidak memimpin, Singkatnya disonansi melemahkan semangat orang,

melelahkan mereka atau membuat mereka pindah kerja. Ada kerugian lain

yang bersifat pribadi akibat terjadinya disonansi. Orang-orang yang bekerja

pada lingkungan yang beracun membawa pulang racun tersebut ke rumah.

Sistem loop di dalam rancang bangun otak kita. Pertama sistem loop

tertutup, seperti pada sistem peredaran darah adalah sistem yang mengatur

dirinya sendiri apa yang terjadi pada sisitem peredaran darah orang-orang di

sekitar kita tidak akan berdampak pada sistem kita sendiri. Kedua sistem

loop terbuka, sistem ini banyak tergantung pada sumber luar untuk

mengatur dirinya sendiri. Dengan kata lain, untuk stabilitas emosi kita

sendiri, kita mengandalkan hubungan dengan orang lain. Tidak diragukan

bahwa sistem loop terbuka adalah rancang bangun yang unggul dalam

evolusi karena ini memungkinkan manusia untuk saling menyelamatkan

seperti bila seorang pengintai rombongan memberi tanda bahaya ketika ia

merasakan adanya ancaman. Kunci agar primal leadership ini dapat bekerja

denga baik adalah terletak pada kompetensi kecerdasan emosi pemimpin,

bagaimana pemimpin menangani dirinya sendiri dan relasi-relasinya.

Pemimpin yang memaksimalkan manfaat primal leadership akan

menggerakkan emosi pengikutnya ke arah yang benar.21

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang memahami falsafah yang mampu melihat bagaimana diri yang ideal

21 Ibid. h.82
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dan mencerminkan nilai-nilai. Primal Leadership juga akan mendorong

tindakan, pikiran, dan perasaan dengan cara yang berbeda. Setiap orang

memiliki perbedaan dalam menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai atau

cara menginterpretasikan nilai-nilainya. Kecakapan Ketua Yayasan dalam

mempengaruhi bawahannya menjadi bukti kecapakan Ketua Yayasan untuk

menjalankan kepemimpinan yang primal leadership.

2. Kepemimpinan yang resonan

Terkait dengan resonansi kepemimpinan Ketua Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang sebagai bentuk kererdasan

emosional tergolong baik. Hal ini terbukti berdasakan triangulasi data

observasi dan sumber diamana peneliti memberikan pertanyaan yang sama

terkait kemampuan menjalankan kepemimpinan yang primal leadership

ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

kepada warga yayasan, perangakat yayasan, orang-orang terdekat dan

lingkungan sekitar, termasuk guru SD dan SMK Darussalam Syafaat Tulang

Bawang. Namun terjadi perbedaan hasil wawancara di SMP Daruusalam

Syafaat Tulang Bawang meskipun tidak signifikan. Menurut warga SMP,

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang perlu

meningkatkan keajegan dalam berempati kepada suluruh warga sehingga

dapat memberi dampak positif.

Sehingga kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri

emosional ini, menjadi keterampilan dasar dalam bergaul. Biaya sosial

akibat ketidak pedulian secara emosional, dan alasan-alasan empati dapat
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memupuk altruisme. Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-

sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyartkan apa-apa yang

dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Pada lingkungan kerja dan

pergaulan saat ini, tidak hanya dibutuhkan kecerdasan intelektual saja,

melainkan dibutuhkan juga kecerdasan emosional yang baik.

Menurut ilmu biologi dikatakan bahwa seni kepemimpinan yang

resonan adalah kemampuan merajut intelektualitas dengan emosi. Tentu saja

pemimpin memasyarakatkan kemampuan bisinis dan keterampilan berfikir

untuk bisa mengambil keputusan. Tetapi jika pemimpin berusaha memimpin

dengan hanya mengandalkan intelektualitas, mereka akan melewatkan

bagian yang penting untuk mencapai keberhasilan. Sebalinya jika pemimpin

tidak beresonansi atau dapat dikatak pemimpin tersebut disonansi, bisa saja

orang-orang cuma melakukan pekerjaan mereka dengan cukup baik tetapi

tidak memberikan yang terbaik.22

Resonansi bukan hanya berakar pada suasana hati yang baik atau

kemampuan pemimpin untuk mengatakan sesuatu hal yang benar tetapi juga

pada sekumpulan kegiatan terkoordinasi yang tercangkupdalam gaya

kepemimpinan tertentu. Secara tipikal, pemimpin terbaik dan terefektif

bertindak berdasarkan salah satu dari enam pendekatan kepemimpinan dan

dengan terampil mengganti gaya, tergantung kepada situasi. Mungkin yang

terpenting adalah bahwa para pemimpin yang mempunyai hasil terbaik

ternyata tidak menggunakan satu gaya saja. Sebaliknya, pada suatu hari atau

22 Ibid. h.93
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pekan tertentu, mereka menggunakan banyak gaya dengan mulus dan

dengan derajat yang berbeda-beda tergantung situasi bisnis. Langkah awal

yaitu melihat keempat gaya kepemimpinan yang mendukung terjadinya

resonansi, kemudian dua gaya lain yang akan segera menciptakan disonansi

jika tidak digunakan secara efektif.

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang memiliki gaya yang disonan. Gaya ini bisa sangat berhasil,

terutama di bidang-bidang teknis yayasan, diantara para professional yang

berketerampilan tinggi. Gaya penentu kecepatan ini terutama cocok selama

fase pencarian posisi bisnis dalam siklus hidup sebuah perusahaan, ketika

pertumbuhan merupakan hal terpenting. Warga Yayasan Darussalam

Syafaat Tulang Bawang sangat kompotan, bermotivasi, dan tidak

membutuhkan banyak pengarahan. Namun demikian Ketua Yayasan

melakukan pengontrolan. Dengan adanya tim berbakat, pemimpin penentu

kecepatan akan membuat pekerjaan selesai pada waktunya, atau bahkan

lebih awal dari jadwal.

Landasan kecerdasan emosi gaya ini terletak pada dorongan untuk

mencapai tujuan dengan terus menemukan cara-cara untuk memperbaiki

kinerja bersamaan dengan sejumlah besar inisiatif dalam menangkap

kesempatan. Penentu kecepatan juga membutuhkan inisiatif, kesigapan

untuk menangkap atau menciptakan kesempatan untuk melakukan dengan

lebih baik. Tetapi jika ini timbul tanpa adanya kompetensi kecerdasan

emosional yang penting lainnya, maka dorongan untuk mencapai tujuan ini
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bisa menjadi salah. Tetapi, gaya penentu kecepatan bisa berhasil dengan

baik jika dipadu dengan gaya kepemimpinan yang lain seperti gairah gaya

visioner dan pembangunan tim gaya afiliatif.

Pemimpin memegang teguh dan melaksanakan standar kinerja yang

tinggi. Tetapi jika diterapkan dengan buruk, berlebihan atau pada situasi

yang tidak tepat, gaya penentu kecepatan ini bisa membuat pegawai merasa

didorong terlalu keras oleh tuntutan yang terus-menerus dari pemimpin.

Akibatnya, ketika pegawai melihat bahwa pemimpinnya mendorong mereka

terlalu keras, moral kerja mereka bisa runtuh. Lebih dari itu, penentu

kecepatan bisa begitu terfokus pada tujuan sehingga ia bisa tampak tidak

peduli pada orang-orang yang sebenarnya ia andalkan untuk mencapai

tujuan tersebut.

Resonansi kepemimpinan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussalam Syafaat Tulang Bawang sebagai bentuk kepemimpinan

berdasarkan kererdasan emosional tergolong baik, hal ini tercermin pada

sikap ketua yayasan terhadap warga yayasan. Dimana ketua yayasan

senantiasa memperhatikan kesejahteraan guru, memperhatikan mutu  dan

keberlangsungan pembelajaran baik di sekolah maupun di pondok

pesantren. Ketua yayasan melakukan pendekatan emosional kepada seluruh

warga di lingkungan yayasan. Hal itu sangat membantu ketua yayasan

dalam memahamai permasalah yang di hadapi baik dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan organisasi sebagai lembaga

yang menanungi pendidikan pada SD, SMP, SMK dan Pondok Pesantren.
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Ketua Yayasan memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga yayasan.

Perasaan yang sama yang disebabkan oleh rasa kekeluargaan yang besar

membuat kepuasan yang timbul bagi seluruh warga yayasan. Perasaan yang

saling menguntungkan satu sama lain menambah kedekatan antar sesama.

Hal ini mencerminkan keberhasilan Ketua Yayasan Darussalam Syafaat

Tulang Bawang dalam menciptakan Kepemimpinan yang resonan.

3. Anatomi-neurologi kepemimpinan (kompetensi kepribadian)

Terkait dengan anatomi-neurologi kepemimpinan Ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang sebagai bentuk

kererdasan emosional tergolong sangat baik. Hal ini terbukti berdasakan

triangulasi data observasi dan triangulasi sumber diamana peneliti

memberikan pertanyaan yang sama terkait siap asertif pada diri ketua

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang kepada

warga yayasan, perangakat yayasan, orang-orang terdekat dan lingkungan

sekitar, termasuk guru SD, SMP dan SMK Darussalam Syafaat Tulang

Bawang.

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang fokus pada hal-hal yang Positif Mereka yang memiliki kecerdasan

emosional yang tinggi tidak berlarut-larut pada masalah yang sedang

mereka hadapi, mereka akan memandang masalah tersebut dari sisi positif

sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ia selalu

berpikiran positif sesuai dengan kecerdasan emosional yang tinggi, tidak

suka mengeluh karena dengan mendengar keluhan mereka akan membawa
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energi negatif, sedangkan ketika mereka berkumpul dengan orang-orang

yang memiliki pikiran positif akan menularkan energi positif, dan secara

tidak langsung akan meningkatkan kecerdasan emosional mereka.

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang selalu bersikap tegas bersikap tegas dalam hal ini bahwa mereka

dapat menyuarakan pendapat tanpa melukai perasaan lawan bicara mereka,

tahu kapan harus bicara dan tahu cara yang tepat dalam memberikan solusi

tanpa harus menggurui dan mereka selalu berpikir dahulu sebelum

bertindak. ia tahu cara membuat hidup lebih bahagia dan bermakna

keberadaan mereka akan membawa kebahagiaan dan keceriaan bagi orang-

orang di sekitarnya karena mereka dapat menikmati kehidupan mereka

sehingga akan menular pada orang-orang di sekelilingnya. Ia tahu

bagaimana mengeluarkan energi mereka secara bijak mereka tahu cara

memanfaatkan energi mereka dengan baik dan mereka akan menggunakan

waktu yang mereka miliki untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri

dan sesamanya.

Sehingga anatomi-neurologi kepemimpinan yang tinggi dari ketua

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

memberikan sumbangan yang dominan dalam meningkatkan kualitas

manajemen organisasi pada Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam

Syafaat Tulang Bawang. Hal ini disebabkan oleh kemapuan Ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang dalam
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menyampaikan pikirandengan baik, lugas, dan jelas tanpa harus membuat

orang lain tersinggung.

Kecerdasan emosi melibatkan sirkuit yang berjalan di antara pusat-

pusat pelaksana otak di lobus prefrontal dan sistem limbik yang mengatur

perasaan, impuls dan dorongan. Penelitian menunjukkan bahwa

keterampilan yang berbasis di area limbik akan paling baik dipelajari

melalui motivasi, banyak latihan dan umpan balik. Berbeda dengan jenis

pembelajaran yang terjadi di neokorteks, yang mengatur kemampuan

analisis dan teknis. Neokorteks menangkap konsep dengan cepat,

menempatkannya di dalam suatu jaringan asosiasi dan pemahaman yang

luas. Ketika mempelajari keterampilan teknis atau analisis, neokorteks

beroperasi dengan sangat efisien.

Di sisi lain, otak limbik adalah pembelajar yang lebih lambat, terutama

jika tantangannya adalah mempelajari ulang kebiasaan-kebiasaan yang

sudah tertanam dalam-dalam. Perbedaan ini menjadi sangat penting ketika

kita berusaha memperbaiki keterampilan kepemimpinan. Ditingkat yang

paling mendasar, keterampilan ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang

dipelajari sejak dimulainya kehidupan seseorang. Oleh karena itu, mendidik

kembali otak emosi untuk pembelajaran kepemimpinan membutuhkan

model yang berbeda dari pembelajaran untuk otak pemikir. Ia membutuhkan

banyak latihan dn pengulangan. Mindfulness adalah keterampilan yang

membantu orang untuk berfokus pada masa kini dan melepaskan pikiran

yang mengganggu (misalnya kekhawatiran) daripada membiarkan diri
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terhanyut di dalamnya dan dengan demikian akan menimbulkan efek yang

menenangkan.

Kepemimpinan Ketua Yayasan menjadi lebih efektif, jika mereka

memperoleh alat pembelajaran yang tepat. Tetapi, pembelajaran yang

mendalam ini bukan hanya sekadar penggunaan alat yang tepat, lebih dari

itu pembelajaran yang mendalam merupakan suatu proses yang belum tentu

berupa garis lurus dan lancar, tetapi lebih merupakan perjalanan yang penuh

kejutan dan saat-saat yang menyenangkan. Inti pengembangan

kepemimpinan yang berhasil adalah pembelajaran yang diarahkan oleh diri

sendiri (self directing learning): yaitu sengaja mengembangkan atau

menguatkan suatu aspek diri yang sudah atau ingin kita miliki. Langkah

pertama yaitu memiliki gambaran yang kuat tentang diri ideal, serta

gambaran yang akurat tentang diri riil, yaitu siapa diri kita pada saat ini.

Pembelajaran sendiri ini merupakan pembelajaran yang paling efektif dan

bertahan lama jika kita memahami proses perubahan dan langkah-langkah

untuk mencapainya selagi kita melaluinya.

Berdasarkan data temuan yang sudah Peneliti sajikan sebelumnya

menunjukkan bahwa kepala Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam

Syafa’at Tulang Bawang memiliki anatomi-neurologi yang baik, artinya

dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan berpengeruh pada

bagaimana cara memimpin bawahannya/guru. Hal ini bisa dilihat dari hasil

wawancara dan wawancara peneliti dua bulan yang lalu yang menghasilkan

nilai optimal dari kompetensi optimisme dan kesadaran sosial, nilai
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istimewa atau tinggi pada kompetensi kesadaran diri, pengelolaaan diri,

empati, pengelolaan relasi dan kepercayaan diri, sedangkan nilai yang

paling rendah hanya pada kompetensi hubungan antar pribadi. Dengan

demikian maka kepala Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafa’at

masuk katagori tinggi kecerdasan emosionalnya.

4. Lima domain kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi (kesadaran
diri, pengelolaan diri, agenda, kesadaran sosial dan pengelolaan relasi)

Sikap Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang yang berdasarkan lima domain kepemimpinan berdasarkan

kecerdasan emosional, tanpa dirinya merasa terancam mendapat pengakuan

yang tergolong saat baik. Hal ini terbukti berdasakan triangulasi data

observasi dan triangulasi sumber diamana peneliti memberikan pertanyaan

yang sama terkait kemampuan mendorong kesuksekan orang lain pada diri

ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

kepada warga yayasan, perangakat yayasan, orang-orang terdekat dan

lingkungan sekitar, termasuk guru SD, SMP dan SMK Darussalam Syafaat

Tulang Bawang. Sumber-sumber data tersebut menyatakan kemampuan

ketua yayasan dalam memberikan dorongan orang lain meraih kesuksesan

sangat baik.

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang

Bawang senantiasa membuka diri menghadapi berbagai kemungkinan baru

dan cara baru untuk berubah. Perubahan tidak akan terjadi dengan mudah,

tidak ada yang namanya perbaikan kilat. Kebiasaan lama, tabiat masa lalu,
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sama seperti baju lama teras nyaman, sudah terbiasa, menyenangkan, dan

tidakmengejutkan. Membangun kecakapan yang asing membutuhkan

kesadaran  diri, pengabdia, dan latihan sendiri. Setiap perubahan juga

beresiko tidak di jamin selalu berhasil. Bahkan pada saat tingkat kecerdasan

emosional lebih tinggi telah tercapai pun, belum tentu kita bisa

mengendalikan situasi dengan cara yang paling memuaskan. Tetapi kita

akan memiliki tingkat pengetahuan yang baru, yang membuat kita mampu

memetakan cara-cara baru, yang mensikapi keadaan yang kita hadapi.

Ketua Yayasan memegang Kunci agar primal leadership ini dapat

bekerja denga baik adalah terletak pada kompetensi kecerdasan emosi

pemimpin, bagaimana pemimpin menangani dirinya sendiri dan relasi-

relasinya. Pemimpin yang memaksimalkan manfaat primal leadership akan

menggerakkan emosi pengikutnya ke arah yang benar.

Ketua Yayasan Darussalam Syafaat Tulang Bawang memiliki

pengertian yang mendalam akan emosi diri, juga kekuatan dan keterbatasan

diri, serta nilai-nilai dan motif-motif diri. Ketua Yayasan 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. Ketua Yayasan memiliki empati, dapat membaca apa yang sedang

terjadi dan mengenali serta memenuhi kebutuhan pengikut, klien atau

pelanggan. Ketua Yayasan dapat membimbing, menguasai berbagai taktik

membujuk, menunjang kemampuan orang lain melalui umpan balik dan
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bimbingan, memprakarsai dan memimpin di arah yang baru, memiliki

kemampuan pengelolaan konflik, menumbuhkan dan memelihara jaringan

relasi, dapat bekerja sama dan membangun kelompok.

Keempat 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 lebih resonan.

Keunikan model primal leadership adalah karena model kepemimpinan ini

dibangun berdasarkan kaitanya dengan neurologi. Terobosan-terobosan baru

dalam riset mengenai otak menunjukkan mengapa suasana hati dan tindakan

pemimpin berdampak besar pada orang yang dipimpinnya

Ketua Yayasan membutuhkan kecerdasan intelektualitastual yang

memadahi untuk memahami hal-hal spesifik mengenai tugas dan

tantangannya. Tentu saja pemimpin yang berbakat dalam pemikiran analitis

dan konseptual mempunyai nilai tambah. Intelektualitastualitas dan

pemikiran yang jelas sebagai karakteristik yang membawa seseorang ke

posisi kepemimpinan. Tanpa kemampuan dasar ini, pintu kepemimpinan

harusnya tertutup. Bagaimanapun, intelektualitas saja tidak akan menjadikan

seseorang sebagai pemimpin, pemimpin melaksanakan suatu visi dengan

memotivasi membimbing, mengispirasi, mendengarkan, membujuk dan

yang terpenting, melalui penciptaan resonansi.

Dampak yang diperoleh dari tingginya dorongan kepada orang lain dari

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang
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menciptakan suasana kerja yang baik. Dimana warga Yayasan mempunyai

semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berkembang Mereka akan

terus belajar hal-hal baru yang akan membuat mereka berkembang. Mereka

sadar bahwa belajar adalah kegiatan yang terus menerus. Segala tantangan

tidak akan menyurutkan mereka untuk terus belajar dan mencoba. Segala

masukan dan kritik dijadikan sebagai motivasi mereka untuk bahan

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Hal tersebut menjadi

salah satu faktor penting yang akan menjadi alat menuju kesukseskan

manajemen organisasi pada Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam

Syafaat Tulang Bawang

Adapun indikator perilaku kepala Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussalam Syafa’at Tulang Bawang yang memiliki EQ tinggi adalah;

1. Dalam kepemimpinannya selalu berusaha meningkatkan kemampuan

kerja bawahannya/para guru, agar prosesnya selalu sesuai dengan

standar kualitas kerja dan hasilnya dapat memenuhi kualitas

sebagaimana yang diharapkan.

2. Sangat mahir dalam menciptakan, mengembangkan dan membina

kerjasamauntuk mencapai tujuan bersama.

3. Mengikut sertakan bawahan dalam mengambil keputusan, bukan untuk

memberikan kesempatan menyampaikan gagasan, kreativitas, tetapi

untuk meyakinkan bahwa rencana keputusan yang telah disiapkannya

diterima dan dilaksanakan.
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4. Mengutamakan orientasi hubungan dengan guru, sehinga selalu terlihat

ramah, banyak senyum, akrap, baik hati dan suka menolong.

5. Selalu berusaha keras untuk mencega pertentangan/konflik, perdebatan

dan permusuhan dengan orang lain, terutama para guru dan murid untuk

menciptakan rasa simpati yang bermuarah pada memperoleh

kepercayan bahwa pemimpin dan kepemimpinannya mampu

memberikan rasa aman.

6. Ketua Yayasan  selalu murah senyum, tidak lupa memberikan ucapan

selamat.

7. Bersikap rendah hati, datang lebih dahulu dari staf dan tidak menunggu

mereka datang.

8. Senantiasa mau mengajak bicara staf yang meghadapi masalah (dinas

ataupun pribadi) untuk menolongnya

9. Tidak diskriminatif dalam berkomunikasi dan Sesegera mungkin

menyelesaikan setiap ada masalah.

Kajian teori menjelaskan tugas emosi yang primordial ini meskipun

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

tugas kepemimpinan lainnya; menggerakkan emosi kolektif ke arah yang positif

dan menyingkirkan kabut asap yang terbentuk oleh emosi-emosi beracun. Tugas

ini berlaku untuk kepemimpinan di mana pun, mulai dari dewan pimpinan sampai

penjaga toko. Sebenarnya sederhana saja, di dalam setiap kelompok orang,

pememimpin mempunyai daya maksimal untuk mempermainkan emosi setiap

orang. Jika emosi orang-orang di dorong ke arah antusiasme, kinerja akan
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meningkat, jika orang-orang didorong kearah kebencian dan kecemasan, kinerja

akan merosot.

Ini menunjukkan aspek penting lain dari kepemimpinan berbasis EQ.

pengaruhnya lebih luas katimbang sekedar memastikan bahwa pekerjaan akan

dilakukan dengan baik. Para pengikut dalam penelitian ini adalah para guru juga

mencari hubungan emosi yang mendukung dari seorang pemimpin. Semua

kepemimpinan melibatkan dimensi primal ini, terlepas dari apakah untuk menjadi

lebih baik atau lebih buruk. Jika pemimpin menggerakkan secara positif, ia akan

memancing keluar sisi terbaik diri setiap orang. Peneliti menyebut efek ini

resonance. Jika ia menggerakkan emosi secara negative, maka ia akan

menyebarkan benih dissonance, yang akan menggerogoti landasan emosi yang

baik. Apakah sebuah organisasi akan layu atau berkembang, ini akan banyak

tergantung pada efektivitas pemimpinnya di dalam dimensi emosi yang primal ini.

Tentu saja agar kepemimpinan berbasis EQ ini bekerja demi kebaikan dan

keuntungan semua orang terletak pada kompetensi kecerdasan emosional sang

pemimpin, bagaimana pemimpin menangani dirinya sendiri dan relasi-relasinya.

Pemimpin yang memaksimalkam manfaat kepemimpinan berbasis EQ akan

menggerakkan emosi pengikutnya kea rah yang benar. Hal ini bisa di lihat pada

kepemimpinan kepala Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang

Bawang.

Tingginya kecerdasan emosional kepala Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussalam Syafa’at Tulang Bawang tentunya juga akan mempengaruhi terhadap

para guru yang ada di Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang
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Bawang. Adapun bentuk pengabdian yang dimiliki oleh guru dalam paparan data

menunjukkan katagori tinggi mengikuti tingginya kecerdasan emosional

pemimpinnya. Skor yang diperoleh melalui kousiener dan wawancara

menghasilkan angka yang tinggi dengan perincian dari lima responden tiga

diantaranya mendapatkan nilai tinggi, satu dengan nilai optimal dan satu

mendapatkan nilai cukup ini berlaku pada kompetensi tanggung jawab. Untuk

kompetensi sikap positif mendapatkan nilai optimal dua responden, dan tiga

responden mendapat nilai tinggi. Sedangkan kompetensi integritas dari lima

responden empat di antaranya mendapat nialai tinggi dan satu responden dengan

nilai cukup.

Dengan demikian kepemimpinan yang berdasarkan EQ itu efektif terhadap

guru, sebagaimana di atas sudah Peneliti sajikan bahwa kepala Yayasan Lembaga

Pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang Bawang memiliki kecerdasan emosianal

yang tinggi pada kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, empati, pengelolaan

relasi, dan kepercayaan diri. Dan ini akan berpengaruh terhadap guru pada

kompetensi tanggung jawab yaitu mampu mengemban tugas dengan benar, berani

mengambil resiko apa pun yang dilakukan dipertanggung jawabkan walaupun

menyakitkan. Ini juga berpengeruh pada kompetensi integritas yang tinggi yaitu

mereka memiliki komitmen terhadap dirinya sendiri untuk menjalankan tugas

yang di bebankan kepadanya. Resonansi yang di timbulkan oleh seorang

pemimpin yang memiliki EQ tinggi juga akan di ikuti pada guru.

Hal ini sesuai dengan Tulisan Paul Weiand, CEO program pengembangan

kepemimpinan di Pennsylvania, dalam Fast Company menekankan bahwa
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kepemimpinan yang tangguh dimulai dengan kesadaran diri; menyadari siapa diri

kita dan nilai-nilai yang kita anut. Adapun contoh penerapan kepemimpinan

berbasis EQ terhadap guru bisa di lihat pada hasil wawancara Peneliti dengan

seorang guru senior di Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang

Bawang. Kecerdasan emosional bukanlah muncul dari pemikiran intelek yang

jernih, tetapi dari pekerjaan hati manusia. Kecerdasan emosional (EQ) bukanlah

tentang memakai topeng kemunafikan atau penggunaan psikologi untuk

mengendalikan, mengeksplotasi, atau manipulasi seseorang. Tetapi kecerdasan

emosionallah yang memotivasi kita untuk mecari manfaat dan potensi unik kita,

dan mengaktifkan aspirasi dan nilai-nilai kita yang paling dalam, mengubahnya

dari apa yang kita pikirkan menjadi menjadi apa yang kita jalani. Hal ini bisa

dilihat dari paparan data tentang keefektifan kepemimpinan berdasarkan

kecerdasan emosional (EQ) Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darusslam

Syafa’at Tulang Bawang Terhadap Guru.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darusslam Syafa’at Tulang Bawang lebih

tinggi dari pada kepala Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafa’at

Tulang Bawang dengan selisih pada kompetensi kesadaran diri, pengelolaan relasi

dan optimisme yang mendapatkan nilai optimal sedangkan kepala Yayasan

Lembaga Pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang Bawang pada kompetensi

kesadaran diri dan pengelolaan relasi hanya mendapat nilai tinggi dan optimisme

hanya mendapat nilai rentan atau cukup. Begitu pula daampak yang di hasilkan

dari tingginya kecerdasan emosional juga akan mempengaruhi tingginya guru ini
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terbukti pada hasil wawancara yang menunjukkan lebih tingginya tingkat guru

pada Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang Bawang.

Adapun indikator dari perilaku kepemimpinan yang menunjukkan bahwa

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafa’at Tulang Bawang

menggunakan kecerdasan emosional dalam kepemimpinannya adalah;

a. Memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap individu sebagai

makhluk sosial yang mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri

melalui prestasi masing-masing di ligkungan sekolah sebagai masyarakat

kecil.

b. Mengakui dan menghargai para guru sebagai makhluk individual, yang

memiliki perbedaan kemampuan antara yang satu dengan yang lain, tidak

terkecuali di antara para guru di lingkungan Yayasan.

c. Memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap guru untuk

mengembangkan kemampuannya yang berbeda antara yang satu dengan

yang lain, dengan menghormati nilai/norma yang mengaturnya sebagai

makhluk normative dilingkungan Yayasan.

d. Menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bersama dalam

kebersamaan melalui kerja sama yang saling mengakui, meghargai, dan

menghormati kelebihan dan kekurangan setiap guru.

e. Memberikan perlakuan yang sama pada para guru sebagai bawahannya

untuk maju dan mengembangkan diri dalam persaingan yang fair dan

sehat (jujur dan sportif).

f. Selalu antusias setiap langkahnya, percaya diri, dan optimisme.
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Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Daneil Goleman, Ricard

Boyatzis dan Annie Mckee para pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional

yang tinggi akan memiliki kegembiraan, optimisme,dan antusiasme yang

membawa resonansi ke kisaran yang positif.23 Semua ini sangat penting bagi

seorang pemimpin, karena emosi sangat menular terutama dari pemimpin yang ke

orang-orang lain di dalam kelompok maka tugas pertama pemimin adalah sama

seperti halnya kesehatan diri namun dalam hal emosi; yaitu mengendalikan

emosinya sendiri. Mudahnya, pemimpin tidak  dapat mengendalikan emosi lain

secara efektif tanpa pertama-tama menangani emosinya sendiri.

David Mc Clelland dalam Daneil Goleman, Ricard Boyatzis dan Annie

Mckee menemukan bahwa pemimpin yang memiliki kekuatan sedikit-dikitnya

enam atau lebih kemampuan EQ dalam hal kepemimpinan akan jauh lebih efektif

dari pada rekannya yang tidak memiliki kekuatan tersebut.24 Ia juga menemukan

bahwa berbagai jenis pemimpin yang menonjol menumbuhkan resonansi dari

berbagai kombinasi kompetensi yang unik. Misalnya, seorang pemimpin mungkin

sangat menonjol dalam hal kesadaran,kepercayaan diri, empati, pengeloaan diri,

pengelolaan relasi, optimisme,hubungan antar pribadi dan kesadaran social.

Kecerdasan emosional yang lebih lengkap, seorang pemimpin bisa lebih

efektif karena ia bisa fleksibel dalam menghadapi berbagai jenis tuntutan dalam

mengelola organisasi. Setiap gaya memerlukan kemampuan kecerdasan emosional

yang berbeda; pemimpin terbaik akan mempu menggunakan pendekatan yang

23 Daneil Goleman, Ricard Boyatzis dan Annie Mckee. 2004. Primal Leadership
Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. h.42

24 Ibid. h.45
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benar pada saat yang tepat, dan beralih dari satu pendekatan ke pendekatan yang

lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Mendangarkan cerita dan memahami isi persaan, seorang pemimpin dapat

berkat atau melakukan apa yang tepat, apakah itu menenangkan ketakutan,

meredahkan kemarahan, atau bergabung dengan kegembiraan. Penyelarasan ini

juga memungkinkan pemimpin untuk merasakan nilai dan prioritas bersama yang

dapat menumbuhkan pada para bawahannya. Hal ini bisa dilihat dari indikator-

indikator dibawah ini;

a. Para guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan

organisasi guru sebagaisarana pengebdiaannya

b. Disiplin tepat waktu dalam menjalankan tugas

c. Jujur tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik

rekan-rekan seprofesinya dan menunjang martabat guru baik secara

keseluruan maupun secara pribadi

d. Melaksanakan ketentuan yang merupakan kebijakan Yayasan

e. Bekerja keras selalu belajar untuk meningkatkan kemampuannya.

f. Menciptakan suasana kehidupan Yayasan dan memelihara hubungan

dengan Ketua Yayasan dengan sebaik-baiknya

g. Mau dikoreksi, tidak mementingkan dirisendiri

Berdasarkan subfokus penelitian, dikethui bahwa Ketua Yayasan memiliki

peranan besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolahnya. Tumbuh

dan berkembangnya semangat kerja, terciptanya kerja sama yang harmonis,

guru,  dan perkembangan mutu guru ditentukan oleh kualitas kepemimpinan
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Ketua Yayasan. Oleh karena itu, Ketua Yayasan hendaknya senantiasa

mengembangkan diri agar menjadi pemimpin pendidikan (educational leader)

yang professional dan ini hanya bisa di miliki oleh Ketua Yayasan yang memiliki

kecerdasan emosional (EQ) yang tinggi. Seorang Ketua Yayasan  yang berhasil

dalam melaksanakan tugasnya adalah Ketua Yayasan yang dapat memperlihatkan

kemampuan profesionalnya sebagai pemimpin. Ia berhasil karena mendapatkan

dukungan dan penghargaan dari stafnya. Ia akan berhasil jika guru-gurunya

mampu menunjukkan sikap terbuka (open mindednese), kreatif, dan memiliki

semangat kerja yang tinggi. Namun, dukungan, loyalitas, dan sebagainya itu tidak

dapat diminta begitu saja dari staf sebab hal itu adalah buah dari sikap dan

kemampuan Ketua Yayasan  itu sendiri. Untuk itu, seorang Ketua Yayasan  wajib

memperlihatkan sikap yang bersahabat, tenang, bersemangat, penuh pengertian,

memberi tantangan, menciptakan rasa aman, memiliki wawasan yang luas,

memahami visi, misi, dan tujuan Yayasan.

Apabila Ketua Yayasan  ingin meningkatkan moral kerja staf, ia harus

memerhatikan kesejahteraan anggota stafnya. Kesejahteraan itu meliputi

kesejahteraan material dan kesejahteraan batin. Kesejahteraan material

menyangkut pemenuhan kebutuhan biologis, yaitu gaji yang cukup, diberikannya

fasilitas perumahan, transportasi, dan fasilitas material lainnya. Kesejahteraan

batin meliputi perasaan aman, perasaan diakui/diterima, perasaan diperlakukan

adil, perasaan memperoleh harga diri, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal

ini, Thomas Gorodon dalam buku Menjadi Pemimpin Efektif menyatakan bahwa

anggota kelompok mau menerima pengaruh dan pengarahan seseorang pemimpin,
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hanya bila mereka memandangnya sebagai seorang yang dapat menyediakan

sarana guna pemenuhan kebutuhan mereka.25

Perasaan memperoleh harga diri anggota staf akan tumbuh dan berkembang

jika ia merasa bekerja dengan orang lain dan bukan merasa bekerja untuk orang

lain. Ketua Yayasan  yang hanya sekadar menjalankan SK atau perintah atasan

dan menjadikan stafnya sebagai robot-robot yang hanya menjalankan

instruksinya, akan merusak harga diri staf. Hal ini berimplikasi pada rusak dan

hancurnya moral kerja staf. Ketua Yayasan sebagai leader dalam dunia

pendidikan hendaknya menjauhkan diri dari sikap otoriter. Ketua Yayasan

hendaknya tidak perlu merasa statusnya lebih tinggi dan menempatkan dirinya di

luar dan di atas kelompok (working on a group) sehingga melulu menuntut untuk

dihormati. Ia hendaknya berkeyakinan bahwa perannya ialah mendorong,

membimbing, menghimpun.

Oleh karena itu, hendaknya ia merasa bahwa tempatnya berada di tengah-

tengah kelompok (working with in a group). Hal penting lain sebagai indikasi

profesionalitas Ketua Yayasan  adalah adanya transparansi. Dengan adanya

transparansi, semua pihak saling tahu. Hal ini menyebabkan tumbuhnya rasa

senasib dan sepenanggungan. Transparansi membuat anggota terlibat secara

emosional untuk turut andil memajukan sekolah. Transparansi akan mengikis

kecurigaan. Dalam situasi ini iklim kebersamaan akan tumbuh. Lalu, dengan

adanya transparansi dalam berbagai hal, terlebih dalam hubungan kerja.

25 Daneil Goleman. 2001. Emotional Intelligence (Kcerdasan Emosional), Jakarta;
Gramedia Pustaka Utama. h.65
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Demikianlah, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat

Tulang Bawang harus menjadi teladan bagi bawahannya. Ia bisa memberikan

teladan dan siap ditiru. Ketua Yayasan berhasil untuk bisa menunjukkan

kemampuan profesionalnya sebagai pemimpin. Kepemimpinan Ketua Yayasan

berdasarkan kecerdasan emosional tergolong sangat baik. Ketua Yayasan

mempunyai stabilitas emosi dan mampu mengatur dirinya sendiri yang baik,

mempunyai empati yang tinggi, selalu memberi motivasi dan mempunyai

anatomi-neurologi kepemimpinan yang baik sehingga memberikan dampak yang

baik pula bagi keberlangsungan organisasi yayasan.




