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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama masa hidupnya orang lebih banyak berada pada kondisi saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Faktanya orang tidak bisa hidup 

sendiri. Sebagian besar tujuan hidupnya dapat terpenuhi apabila ada keterbatasan 

dalam upaya mencapai tujuan. Banyak motivasi yang mendorong seseorang untuk 

masuk dalam suatu organisasi. Beberapa tujuan dapat diperoleh apabila seseorang 

masuk kedalam kelompok, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat 

kerohanian. Tujuan seseorang bergabung dalam suatu kelompok organisasi 

adalah: a) kelompok atau organisasi sering dipakai untuk memecahkan masalah-

masalah, (b) mencegah kesepian dan kerenggangan, (c) kelompok dapat 

memberikan bantuan pada saat kesusahan / menjumpai masalah, (d) kelompok 

dapat memberikan tujuan dan nilai hidup yang lebih baik, perilaku, dan kesetaraan 

kelompok, (e) kelompok sosial , kerja dan bermacam-macam kelompok lainnya 

memberikan prestige, status dan pengakuan.  

Organisasi adalah sistem saling mempengaruhi antar orang dalam kelompok 

yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah organisasi, posisi 

seorang pemimpin memiliki peran sangat vital. Tugas  penting dari seorang 

pemimpin adalah sebagai pengambil suatu keputusan demi kelangsungan 

organisasi yang dia pimpin.  

Sadar atau tidak, banyak hal yang kita lakukan sebenarnya berhubungan 

erat dengan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya suatu 

1 



2 
 

 
 

ketika, dalam waktu bersamaan kita diperhadapkan pada suatu pilihan untuk 

mengikuti kuliah atau menghadiri suatu seminar, mengikuti kuliah atau 

menghadiri rapat kepengurusan organisasi, mengikuti kuliah atau menghadiri 

kegiatan organisasi, dan contoh lainnya yang sangat berhubungan dengan 

pengambilan keputusan. Namun dalam pembahasan kali ini dipersempit pada 

wilayah keorganisasian dalam arti oraganisasi mahasiswa, berdasarkan informasi 

yang diperoleh peneliti di lapangan diketahui bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM) merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang memiliki wewenang 

sebagai lembaga eksekutif yang menaungi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), 

sehingga pengambilan keputusan tertinggi dalam memecahkan berbagai 

permasalahan yang berkenaan kegiatan yang di lakukan oleh UKM dan juga 

permasalahan yang terkait dengan kemahasiswaan. 

Badan Eksekutif Mahasiswa tidak hanya sebagai wadah berkumpulnya 

mahasiswa-mahasiswa yang proaktif, tetapi juga sebagai media penyalur ide-ide 

dan gagasan cemerlang para kaum muda terdidik untuk maju. Oleh karena itu, 

disusun adanya program kerja sebagai bentuk kegiatan nyata yang diharapkan 

bermanfaat bagi organisasi BEM itu sendiri, UKM-UKM, para mahasiswa, pihak 

universitas, dan tentunya masyarakat.  

Peristiwa yang menjadi sorotan saat ini berkaitan dengan kegiatan BEM di 

berbagai Universitas di Indonesia tidak luput dari sejumlah aksi yang berdampak 

negatif bagi orang lain, seperti munculnya tindakan kekerasan, pengrusakan 

fasilitas umum dan kampus, bahkan melontarkan kata-kata yang kurang pantas 

sebagai kaum terdidik, misalnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh  BEM 
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Universitas Hasanudin di Makasar yang menuntut pembatalan Undang-Undang 

Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) di depan gedung rektorat kampus, Senin, 6 

April 2009 berakhir ricuh (Abi,2009). Kejadian yang sama terjadi di Surakarta, 

aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam 

Forum Besar (Forbes) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS di depan Gedung 

Dekanat Fakultas Ekonomi UNS, Senin (28/3/2011) diwarnai kericuhan. Mereka 

mengecam aksi pembekuan BEM FE oleh pihak Dekanat sejak Desember 2010 

lalu (Anita,2011). Hal serupa dilakukan oleh BEM  dan DPM UMS yang 

mengadakan aksi demonstrasi pada 26 Oktober 2010 yang berakhir ricuh, mereka 

menggelar aksi momentum menjelang satu tahun pemerintahan SBY (Pabelan 

Pos, 2009).  

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kegiatan BEM yang 

seharusnya positif akan tetapi cenderung ke arah tindakan anarkis (reaktif). Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengambilan keputusan 

yang kurang tepat, sehingga tindakan mahasiswa yang seharusnya proaktif 

menjadi reaktif.  

Pengambilan keputusan dalam berorganisasi merupakan suatu hal yang 

penting untuk diperhatikan dalam berorganisasi. Kehidupan berorganisasi yang 

terdiri dari beberapa individu yang memiliki cara pandang serta pemikiran yang 

benerka ragam. Perlu adanya suatu kata mufakat agar organisasi dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, untuk itu perlu diperhatikan proses pengambilan 

keputusan dalam berorganisasi. 
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Pengambilan keputusan tidak hanya memerlukan kecerdasan intelektual 

namun diperlukan juga kecerdasan emosi yang tinggi. Organisasi memegang 

peranan dalam proses interaksi dengan orang lain. Dunia organisasi mengajarkan 

mahasiswa untuk mampu bersosialisasi, saling membantu, dan bertukar pendapat. 

Melalui organisasi ekstrakurikuler, kecerdasan emosional seseorang dapat 

terbentuk. Kecerdasan emosional merupakan ketrampilan yang dimiliki seseorang 

untuk mengelola emosinya dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

memecahkan masalah kehidupan, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar 

manusia. Kecerdasan emosional bertumpu pada hubungan antara perasan, watak, 

dan naluri moral. Di dalam organisasi terdapat sejumlah aturan yang berlaku 

dalam organisasi yang dinyatakan akan membantu menciptakan suatu budaya 

yang resonan, cerdas emosi dan efektif (Goleman dkk, 2009).  

Berkaitan dengan hubungan antara manusia, organisasi memegang peranan 

dalam proses interaksi dengan orang lain. Proses interaksi antara manusia, 

dibutuhkan berbagai macam ketrampilan agar proses interaksi berjalan dengan 

baik. Untuk itu diperlukan suatu bentuk kecerdasan emosional. Goleman (dalam 

Syahrini, dkk, 2007) menyatakan bahwa kecerdasan emosional bertumpu pada 

hubungan antara perasan, watak, dan naluri moral. Kecerdasan emosional 

merupakan kesanggupan untuk mengendalikan dorongan emosi, membaca 

perasan terdalam orang lain, memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya. 

Kecerdasan emosional berperan besar dalam suatu tindakan termasuk dalam 

pengambilan keputusan secara rasional. Individu yang mempunyai kecerdasan 

emosional tinggi akan lebih luas pengalaman dan pengetahuannya dibandingkan 
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individu yang lebih rendah kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional 

merupakan ketrampilan yang dimiliki seseorang untuk mengelola emosinya 

dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah 

kehidupan, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. 

Craig (2004) memaparkan bahwa seseorang yang tinggi tingkat intelegensi 

emosionalnya mampu tetap tenang dan terpusat serta memelihara kesadaran 

dirinya di hadapan orang lain. Selain itu, orang-orang yang mempunyai 

kecerdasan emosional tinggi juga mempunyai kualitas belas kasih, mendahulukan 

kepentingan orang lain, disiplin diri, optimis, fleksibel, dan kemampuan 

memecahkan berbagai masalah serta menangani stres. Mereka mampu membaca 

dan memantau perasaan mereka sendiri dan perasaan orang lain. 

Komposisi yang seimbang dari mahasiwa tidak hanya memiliki IQ yang 

tinggi tetapi juga diimbangi EQ. Berdasarkan banyak penelitian, IQ menentukan 

sukses seseorang sebesar 20% sedangkan kecerdasan emosi memberi kontribusi 

80%. Pembangunan karakter mahasiswa tidak hanya duduk dikelas, menghapal 

perkataan dosen, dan mengejar nilai. Terdapat dinamika lain yaitu kepemimpinan 

dan proses pendewasaan, lewat organisasi kemahasiswaan kecerdasan emosi 

terbentuk. Dunia organisasi mengajarkan mahasiswa untuk mampu bersosialisasi, 

saling membantu, dan bertukar pendapat. Keuntungan lainya mahasiswa siap 

diterjunkan ditengah masyarakat dan langsung dengan cepat mengaplikasikan 

ilmunya (Dukarno, 2009).  

Dalam organisasi kedudukan pemimpin sangat penting dalam mengambil 

keputusan, jenis kelamin berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam 
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mengambil keputusan, pada dasarnya pria dan wanita memiliki kemampuan 

kognisi yang sama, tiap individu memiliki potensi masing-masing yang akan 

berkembang seiring dengan proses perkembangan hidupnya yang akan berkorelasi 

dengan lingkungan di mana ia berada. Beberapa teori menjelaskan bahwa secara 

umum pria lebih unggul bidang aritmatika dan spasial, sedangkan wanita biasanya 

lebih unggul dalam bidang linguistik. Namun secara umum keduanya memiliki 

kesempatan untuk berprestasi dan unggul dengan kemampuan masing-masing. 

Tidak dapat dipungkiri masyarakat kita hingga saat ini hidup dan 

berkembang dengan stereotype utama tentang perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan. Umumnya perempuan dianggap sebagai sosok yang emosional, penuh 

perasaan, sedangkan seorang laki-laki itu tidak terpengaruh oleh emosional 

perasaan mereka dan cenderung lebih logis. Stereotype ini sangatlah kuat dan 

meresap kesannya pada budaya kita (Shields, dalam Santrock, 2003). Banyak 

pengalaman emosional yang menemukan perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam pengambilan keputusan mereka, laki-laki sering menunjukkan 

ketegasan dan logika mereka dalam mengambil sebuah keputusan sedangkan 

perempuan cenderung menggunakan perasaan mereka yang lembut dalam 

menghadapi masalah.  

Menurut teori klasik Erikson (dalam Santrock 2003) mengenai 

perkembangan identitas, pembagian dunia kerja antara dua jenis kelamin 

ditunjukkan pada pernyataan bahwa aspirasi individu remaja putra lebih  

berorientasi terhadap komitmen karir, ideologi sedangkan remaja putri lebih 

terpusat pada hal afiliasi. Adanya keyakinan bahwa hubungan dan adanya ikatan 
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emosional merupakan hal yang lebih penting bagi remaja putri, sedangkan pada 

remaja putra otonomi dan prestasi bernilai lebih penting. Sekarang ini pilihan bagi 

remaja putri lebih meningkat sehingga kerap membuat adanya pertentangan dan 

kebingungan, khususnya bagi remaja putri yang berharap untuk bisa berhasil 

mengintegrasikan antara peran dalam keluarga dengan peran dalam pekerjaan atau 

karir (Giligan, dalam Santrock, 2003). 

Pengambilan keputusan merupakan bagian dari hidup manusia dalam 

menghadapi berbagai masalah untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya, 

sehingga setiap individu membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dan berlangsung dalam suatu 

sistem, meskipun merupakan suatu keputusan yang sifatnya paling pribadi 

sekalipun. Pengambilan keputusan menjadi suatu hal yang biasa diambil atau 

dilakukan karena individu menghadapi berbagai permasalahan untuk dapat 

mempertahankan hidupnya. Pengambilan keputusan merupakan kunci kehidupan 

dan kegiatan yang paling dari semua kegiatan dalam menghadapi berbagai 

permasalahan untuk dapat mempertahankan hidup. Seiring pengambilan 

keputusan yang diambil, yang semula mungkin dianggap sepele tetapi memiliki 

pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Dibutuhkan banyak faktor 

sebagai pertimbangan agar keputusan yang diambil benar-benar tepat. 

Kematangan pengambilan keputusan adalah suatu proses pilihan alternatif 

tindakan seseorang dalam cara yang efisien dalam situasi tertentu. Pengambilan 

keputusan yang bersifat rutin sehari-hari pun individu kadang-kadang hanya 

melakukan pilihan alternatif melalui judgment sederhana, padahal keputusan 



8 
 

 
 

tersebut diperlukan suatu prosedur problem solving dengan tahapan yang 

sistematis. 

Pengambilan keputusan selalu dilakukan oleh setiap orang dalam hidup 

mereka, banyak stereotype yang membedakan pengambilan keputusan antara 

perempuan dan laki-laki selalu terjadi antara keduanya. Perempuan juga dapat 

menjadi seorang yang sukses seperti juga apa yang dilakukan oleh laki-laki, tidak 

hanya laki-laki yang dapat menggunakan logika dan juga kognitif mereka bahkan 

menjadi pemimpin, bahkan perempuan dengan sisi perasaan dan afeksi yang yang 

berbeda dengan pria dapat menjadi seorang pengambil keputusan yang baik. 

Swan dkk (dalam Anik, 1989), mengatakan bahawa dalam pengambilan 

keputusan dalam membeli dapat dilakukan secara rasional dan emosional, antara 

rasiaonal dan emosional merupakan hal yang terpisah bahwa antara respon 

kognisi dan afeksi adalah tidak tergantung. Sementara itu dilihat dari perbedaan 

antara pria dan wanita, baik itu secara psikologis maupun sosiologis dapat 

diterangkan bahwa pria rasional, lebih tegas, agresif, tidak tergantung, berprestasi, 

kompetitif (Mussen dkk, 1987), sedangkan wanita itu emosional, pasif, sensitif, 

menekankan pada aspek interpersonal, konform, lebih mudah terpengaruh (Kartini 

Kartono, 1986).  

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik permasalahan yaitu 

“Apakah ada hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan proses pengambilan 

keputusan pada pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta?”.  
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Oleh karena itu penulis mengajukan judul penelitian Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosi dengan Proses Pengambilan Keputusan pada Pimpinan  

Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan kemampuan 

pengambilan keputusan pada pimpinan (ketua, sekretaris, dan 

bendahara) Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Mengetahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam proses 

pengambilan keputusan pada Badan Eksekutif Mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

3. Mengetahui tingkat kecerdasan emosi pada pimpinan Badan Eksekutif 

Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Mengetahui tingkat pengambilan keputusan pada Badan Eksekutif 

Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas  

Bagi pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas, hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Fakultas bahwa kecerdasan 
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emosi pada mahasiswa yang berorganisasi memiliki peranan yang 

penting dalam proses pengambilan keputusan dalam berorganisasi.  

2. Bagi pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Bagi pimpinan BEM, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan ketika mengambil suatu keputusan dalam 

berorganisasi dengan melibatkan kecerdasan emosi, serta sebagai 

bahan pertimbangan untuk menyeleksi pimpinan berikutnya. 

3. Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

tentang pentingnya kecerdasan emosi dalam proses pengambilan 

keputusan dan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pimpinan 

berikutnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan perluasan cakrawala pada ilmu pengetahuan, khususnya 

pada disiplin ilmu psikologi sosial dan organisasi tentang kecerdasan 

emosi dengan proses pengambilan keputusan, sehingga dapat dipakai 

sebagai bahan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.  


