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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta hasil temuan penelitian, maka

dapat diambil beberapa kesimpulan. Ada empat kesimpulan yang dapat disajikan

yaitu sebagai berikut:

1. 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. 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.

2. 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
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ketua yayasan 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.

3. Anatomi-neurologi kepemimpinan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan

Darussalam Syafaat Tulang Bawang sebagai bentuk kepemimpinan

berdasarkan kererdasan emosional tergolong baik. 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 mampu membaca emosi diri sendiri dan mengenali

dampaknya menggunakan insting untuk menuntun keputusan,

mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri, mampu mengendalikan

emosi dan menunjukkan kejujuran dan integritas, kelayakan untuk

dipercaya.

4. Domain kepemimpinan ketua yayasan tergolong sangat baik. Ketua

Yayasan Lembaga Pendidikan Darussalam Syafaat Tulang Bawang

senantiasa membuka diri menghadapi berbagai kemungkinan. Ketua

Yayasan memiliki kendali emosi yang baik, menunjukan kejujuran dan

integritas, kemampuan menyesuaikan diri, memiliki dorongan untuk

memperbaiki kinerja untuk memenuhi standar kerja, memiliki inisiatif.

Ketua Yayasan mempunyai kesadaran diri dan pengelolaan diri yang

baik, kesadaran sosial yang baik serta pengelolaan relasi yang baik.
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B. Rekomendasi

Implikasi dari hasil penelitian tentang “ Kepemimpinan Ketua Yayasan

Berdasarkan Kecerdasan Emosional (EQ) di Lembaga Pendidikan Darussalam

Syafa’at Tulang Bawang ”  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

peningkatan kinerja Ketua Yayasan dan guru dalam menjalankan tigasnya,

karenanya peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Ketua Yayasan selalu belajar untuk meningkatkan

kecerdasan emosionalnya, karena kecerdasan emosional itu tidak seperti

kecerdasan intelektual yang kalau sudah usia tua tidak bisa di

tingkatkan. Kecerdasan emosional bisa dipelajari dan di tingkatkan oleh

siapa saja yang mau meningkatkan, dengan mengikuti training atau

belajar sendiri pada buku-buku yang sudah beredar yang mengajarkan

bagaimana meningkatkan kecerdasan emosional.

2. Fokus kecerdasan emosional adalah sumber energi, autentisitas,

aspirasi, dan dorongan pada manusia yang mengaktifkan nilai-nilai dan

tujuan hidup kita yang paling dalam. Melalui pengembangan

kecerdasan emosional-lah para pemimpin belajar untuk siap mengakui

dan menghargai hakikat diri pemimpin maupun bawahannya dan secara

tepat menanggapinya, mengenali bahwa emosi memberikan informasi

yang vital. Mendasari hasil temuan dalam penelitian ini, maka bagi

peneliti yang akan datang dapat menambah kajian tentang organisasi

terutama organisasi lembaga pendidikan yang ingin menjadi lebih maju

dan diperhitungkan oleh masyarakat.




