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ABSTRAK 

 
Laily, Nikmatul. 2015, “Dialog Nabi Sulaiman Dan Burung Hud-Hud Serta 

Relevansinya Dengan Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam (Kajian Tafsir Surat 

An-Naml Ayat 20-31)” Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah  Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. H. Sutoyo, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan, kepemimpinan pendidikan 

Pada hakekatnya setiap orang menurut ajaran Islam adalah pemimpin. Suami 

dalam rumah tangga menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang 

istripun berfungsi sebagai pemimpin, memelihara kehormatannya sendiri dan 

menjaga milik suaminya. Sebutan pemimpin muncul ketika seseorang memiliki 

kemampuan mengetahui, mampu mengarahkan perilaku orang lain, mempunyai 

kepribadian khas dan mempunyai kecakapan tertentu yang tidak dimiliki semua 

orang. Pada zaman sekarang, sebagian dari mereka dalam memimpin masih kurang 

baik karena belum bisa diterima oleh banyak khalayak dengan cara dan teori yang 

mereka tetapkan. Dari kisah Nabi Sulaiman dan burung hud-hud ini diharapkan kita 

mampu mengambil ibrah yang ditunjukkannya melalui kepemimpinanya yang 

gemilang. 

Berdasarkan dari masalah tersebut, maka rumusan masalah  dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Dialog Nabi Sulaiman dan Burung Hud-Hud 

dalam QS. An-Naml Ayat 20-31?. 2). Bagaimana Relevansinya dengan 

Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam? 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, Penelitian ini dirancang dalam bentuk 

kajian pustaka (library research) dengan pendekatan historis. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, yaitu dengan mengkaji 

data-data yang bersumber dari tafsir yang berhubungan dengan pembahasan 

masalah dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

content analysis atau analisa isi.  

Penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepemimpinan yang terdapat didalam 

dialog Nabi Sulaiman dan Burung Hud-hud dalam QS. an-Naml termasuk kedalam 

kepemimpinan yang demokratis. (2) Terdapat kesesuaian antara kepemimpinan 

yang di gambarkan Nabi Sulaiman kepada burung-hud-hud dengan kepemimpinan 

dalam pendidikan Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an merupakan pegangan hidup umat Islam. Selama 22 tahun 2 

bulan dan 22 hari al-Qur‟an secara berangsur-angsur diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad sebagai jawaban atau sanggahan terhadap permasalahan yang terjadi 

pada saat itu. Namun, hal ini bukan kemudian berarti bahwa al-Qur‟an tidak 

berlaku sepanjang zaman. Jelas pada waktu haji wada‟ Nabi Muhammad Saw 

berpesan kepada umat agar senantiasa berpegang teguh pada al-Qur‟an dan 

sunnah Nabi. 

Tiada bacaan seperti al-Qur‟an yang dipelajari bukan hanya susunan 

redaksi dan pemilihan kosa katanya, tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat 

bahkan  sampai kesan yang ditimbulkan.
1
 

Syaikh Muhammad al-Ghazali mengemukakan bahwa “kisah-kisah” 

dalam al-Qur‟an pada prinsipnya memuat asas-asas pendidikan.
2
 Dan seperti 

yang telah kita ketahui bahwa dua pertiga al-Qur‟an berisi tentang kisah-kisah 

orang terdahulu. Kisah-kisah ini mengandung balaghah dan makna yang sangat 

tinggi kesempurnaannya serta yang paling besar manfaatnya karena dapat 

                                                             
1 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i atas Berbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 1996), 3. 
2 Muhammad al-Ghazali, Berdialog dengan al-Qur‟an Memahami Pesan Kitab Suci dalam 

Kehidupan Masa Kini, terj. Masykur Hakim, Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1997), 68. 
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mendorong untuk memperbaiki hati, amal dan akhlak. Sebagaimana firman 

Allah, 

    

   

    

   

   

   

   

    

Artinya:“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 

orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang 

dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya 

dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi 

kaum yang beriman”.
3
 

 

Di dalam al-Qur‟an banyak sekali terdapat kisah-kisah Nabi dan umat 

terdahulu yang dapat dijadikan pelajaran. Kisah-kisah tersebut menunjukkan 

kebesaran Allah Swt. salah satu surat yang memuat kisah yang mengagumkan 

adalah surat an-Naml. Di dalam surat an-Naml itu dikisahkan tentang Nabi 

Sulaiman dengan segala kelebihan yang diberikan Allah Swt. 

                                                             
3 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 

54. 
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Sulaiman adalah raja yang dikenal luas sebagai seorang pemimpin yang 

bijaksana. Seorang pemimpin yang menguasai bangsa manusia, jin dan binatang. 

Beliau menjadi orang terpilih sebagai Nabi, penerus dari ayahnya yaitu Nabi  

Daud. Dalam mukjizat yang diberikan Allah itu, maka seorang Nabi tidaklah 

lepas dari tugasnya dalam berdakwah untuk menyeru kepada seluruh umat agar 

menyembah kepada Allah Swt, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali 

Dia. 

Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah di bumi dan seluruh 

ciptaan lainnya tunduk kepadanya. Menurut QS. Al-Baqarah ayat 30-31, setelah 

menciptakan manusia pertama Adam, Allah Swt mengajarkan kepadanya nama-

nama segala benda. 
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Artinya:“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan Dia 

mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang 

benar orang-orang yang benar!"
4
 

 

Allah memberikan anugerah berupa potensi kepada manusia yang harus 

dikembangkan dan harus diaktualisasikan agar dapat memberikan manfaat bagi 

kepentingan hidupnya. Sebagai khalifah ia haruslah memiliki kekuatan untuk 

mengolah alam dengan menggunakan segenap daya dan potensi yang dimiliknya. 

Sebagai abd‟ ia harus melaksanakan seluruh usaha dan aktifitasnya dalam rangka 

ibadah kepada Allah Swt. Dengan ini maka sebagai khalifah tidak akan berbuat 

seuatu yang mencerminkan kemungkaran atau bertentangan dengan kehendak 

Tuhan. 

Pada hakekatnya setiap orang menurut ajaran Islam adalah pemimpin. 

Suami dalam rumah tangga menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. 

Seorang istripun berfungsi sebagai pemimpin, memelihara kehormatannya 

sendiri dan menjaga milik suaminya. Sebutan pemimpin muncul ketika seseorang 

memiliki kemampuan mengetahui, mampu mengarahkan perilaku orang lain, 

                                                             
4Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya..., 74. 
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mempunyai kepribadian khas dan mempunyai kecakapan tertentu yang tidak 

dimiliki semua orang.   

Pada zaman sekarang, sebagian dari mereka dalam memimpin masih 

kurang baik karena belum bisa diterima oleh banyak khalayak dengan cara dan 

teori yang mereka tetapkan. Dari kisah Nabi Sulaiman dan burung hud-hud ini 

diharapkan kita mampu mengambil ibrah yang ditunjukkannya melalui 

kepemimpinanya yang gemilang. 

Kisah Nabi Sulaiman dan burung Hud-hud dalam al-Qur‟an surat an-

Naml ayat 20-31 merupakan salah satu kisah yang menarik untuk dikaji. Dalam 

kisah tersebut terdapat gambaran bagaimana sosok seorang Nabi juga merangkap 

sebagai kepala negara yang terkenal bijaksana dalam mengambil keputusan. 

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik ingin mengetahui 

cara Nabi Sulaiman dalam memimpin pasukannya yang setia. Sehingga penulis 

mengangkat judul DIALOG NABI SULAIMAN DAN BURUNG HUD-HUD 

SERTA RELEVANSINYA DENGAN KEPEMIMPINAN DALAM 

PENDIDIKAN ISLAM (KAJIAN TAFSIR SURAT AN-NAML AYAT 20-31) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar di atas, maka fokus masalah yang menjadi kajian 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Dialog Nabi Sulaiman dan Burung Hud-Hud dalam QS.An-Naml 

Ayat 20-31? 
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2. Bagaimana Relevansinya dengan Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini hendak 

mengetahui dan mendeskripsikan sebagai berikut: 

1. Untuk MenjelaskanDialog Nabi Sulaiman dan Burung Hud-Hud dalam 

QS.An-Naml Ayat 20-31. 

2. Untuk MenjelaskanRelevansinya dengan Kepemimpinan dalam Pendidikan 

Islam. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap melakukan penelitian ataupun kajian, diharapkan kita 

menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, baik untuk diri sendiri 

maupun orang lain. Adapun manfaat praktis yang kita peroleh dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Aspek Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pemikiran tentang 

nilai-nilai kecerdasan spiritual yang dapat digunakan atau diterapkan dalam 

dunia pendidikan sekarang, serta menambah dan memperkaya khazanah 

pengetahuan dalam bidang pendidikan. 

2. Aspek praktis  
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada: 

a. Bagi penulis, penelitian ini sangat berharga dimana diharapkan bisa 

menjadi stimulator untuk memperluas energi intelektual, eskalasi wawasan, 

khazanah serta memperdalam pemahaman terhadap kestabilan spiritual. 

b. Bagi pihak yang relevan dengan penelitian ini, maka bisa dijadikan sebuah 

referensi, refleksi ataupun sebagai bahan perbandingan (comperative) 

kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam pengembangan spiritual. 

 

 

 

 

E. Kajian Teori dan Telaah  Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Kajian Teori 

a. Pengertian kepemimpinan 

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi 

orang lain agar mau mengikuti perintah yang diberikannya untuk 

melaksanakan tugas-tugas dan program yang direncanakan guna 

mencapai tujuan yang diharapkan.
5
  Selanjutnya Terry (1997), juga 

mengatakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan dimana satu orang 

                                                             
5 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2003), 366.  
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yakni pemimpin, mempengaruhi pihak lain untuk dapat bekerja sama 

dalam upaya mencapai tujuan.
6
 

b. Gaya kepemimpinan 

Adapun gaya-gaya kepemimpinan yang pokok ada tiga yaitu (1) 

otokratis, (2) laissez faire dan (3) demokratis.
7
 

1) Kepemimpinan yang otokratis 

Dalam kepemimpinan yang otokratis, pemimpin bertindak 

sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Baginya, 

memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. 

Kekuasaan pemimpin  

yang otokratis hanya dibatasi oleh undang-undang. 

Penafsirannya sebagai pemimpin tidak lain adalah menunjukkan dan 

memberi perintah. Kewajiban bawahan atau anggota-anggotanya 

hanyalah mengikuti dan menjalankan tidak boleh membantah 

ataupun mengajukan saran. 

Pemimpin yang otokratis tidak menghendaki rapat-rapat atau 

musyawarah. Berkumpul atau rapat hanyalah untuk menyampaikan 

instruksi-instruksi. Setiap perbedaan pendapat diantara anggota-

anggota kelompoknya diartikan sebagai kepicikan, pembangkangan, 

                                                             
6 Marno dan Triyo Supriyanto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2008), 22. 
7 Ngalim purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 48. 
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atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah 

ditetapkannya.
8
 

2) Kepemimpinan yang lasseiz faire 

Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak 

memberikan pimpinan.  Tipe ini diartikan sebagai membiarkan 

orang-orang berbuat sekehendaknya. Pimpinan yang termasuk tipe 

ini sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap 

pekerjaan anggota-anggotanya. 

3) Kepemimpinan yang demokratis 

Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan 

kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai 

pimpinan di tengah-tengah anggota kelompoknya. Hubungan dengan 

anggota-anggota kelompok bukan sebagai majikan terhadap 

buruhnya, melainkan sebagai saudara tua diantara teman-teman 

sekerjanya, atau sebagai kakak terhadap saudara-saudaranya. 

Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-

anggotanya agar bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal 

pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan 

mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. 

c. Pendekatan kepemimpinan 

                                                             
8
Ibid., 49. 
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1) Pendekatan Menurut Pengaruh Kewibawaan 

2) Pendekatan Sifat 

3) Pendekatan Perilaku 

4) Pendekatan Kontingensi
9
 

2. Telaah  Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak 

karya ilmiah yang mengkaji masalah kepemimpinan. Adapun hasil karya 

tersebut diantaranya adalah: 

 

 

 

a. Nama: Umi Sholihatul Maghfiroh, tahun 2009 

Judul penelitian: Model Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Peningkatan Spiritual Quotient Guru di Tarbiyatul Athfal Bulu lor 

Jambon Ponorogo 

Adapun hasil penelitian ini adalah:  

1) Model Paternalistik kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kesadaran guru  

2) model Laissez Fair kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kepekaan guru dalam mencintai anak didik 

                                                             
9 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahan 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 20. 
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3) model Demokratik kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kemampuan guru dalam memecahkan masalah, di MI 

Tarbiyatul Athfal Bulu lor Jambon Ponorogo. 

b. Nama: Gita Angga Yudha, tahun 2011 

Judul penelitian: Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan 

(Studi Analisis Relevansi Pemikiran Tony Bush dengan Manajemen 

Pendidikan Islam) 

Adapun hasil penelitian ini  adalah:  

1) Pengukuran efektifitas lebih mudah dilakukan terhadap sub-sub unit 

tertentu daripada terhadap sekolah secara keseluruhan. Efektifitas 

dalam dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan 

target sasaran yang telah ditetapkan,  

2) perbaikan sendiri harus mengadakan suatu suatu identifikasi dengan 

jelas dan karena adanya dorongan yang bersifat membangun dari 

semua belah pihak 

3) mutu mengedepankan dari susunan dan pencapaian yang konsisten 

terhadap target-target yang tepat dengan menjelaskan tentang adanya 

pengembangan sebuah kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa dalam dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 
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Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda dari 

penelitian tersebut. Penelitian ini menjelaskan tentang kepemimpinan yang ada 

dalam Dialog Nabi Sulaiman dan burung Hud-hud. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak 

karya ilmiah yang mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai sumbernya. Akan 

tetapi kajian ini berbeda dengan beberapa kajian yang telah ada, karena peneliti 

tertarik dengan pembahasan dialog Nabi Sulaiman dan Burung Hud-hud yang 

terkandung dalam QS. an-Naml yang belum dikaji sebelumnya. 

1. Pendekatan dan Jenis penelitian 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

historis, yaitu penelaahan dokumen serta sumber-sumber lain yang berisi 

informasi mengenai masalampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dengan 

mempelajari sesuatu yang telah lampau para sejarawan pendidik berharap 

dapat memahami keadaan, praktek pendidikan dengan lebih baik dan 

selanjutnya dapat memecahkan permasalahan yang timbul dengan mengacu 

pada pengalaman lama.
10

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan olehpenelitiadalah kajian 

pustaka (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada 

                                                             
10 SuharsimiArikunto, ManajemenPenelitian(Jakarta: PT RinekaCipta, 2003), 332. 
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data-data kepustakaan, yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku yang 

berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini.
11

 

2. Sumber Data  

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dikategorikan 

sebagai berikut:  

a. Sumber Data Primer  

Merupakan sumber data pokok yang dijadikan objek kajian, yaitu 

data-data yang menyangkut tentang penelitian objek kajian, yaitu data-

data yang menyangkut  tentang penelitian objek kajian, yaitu data-data 

yang menyangkut tentang penelitian ini. Adapun sumber data primernya 

adalah tafsir DEPAG RI, tafsir al-Mishbah, tafsir al-Maraghi, tafsir Ibnu 

Katsir, tafsir al-Azhar dan tafsir jalalain. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data 

yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata 

lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data, diantaranya adalah 

1. Abd. Wahab dan Umiarso. Kepemimpinan Pendidikan dan 

Kecerdasan Spiritual. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011. 

                                                             
11 Hanifatul Masruroh, Skripsi: Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Kitab 

“al-Minah al-Saniyah” Karya „Abd al-Wahab al-Sya‟raniy dan Urgensinya Di Era Pendidikan Global 
(Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2012), 13. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (library research), maka 

dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data literer 

yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek 
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pembahasan yang di maksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang 

diperoleh, dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul 

yaitu tentang dialog nabi sulaiman dan burung hud-hud surat an-namlayat 

20-31dan kepemimpinan dalam pendidikan islam, baik dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan masing-masing dari kelompok 

data, baik dari sumber primer maupun sekunder. 

b. Organizing, yaitu menyusun data sekaligus mensistematiskan data-data 

kepustakaan yang diperoleh, yaitu tentang dialog nabi sulaiman dan 

burung hud-hud surat an-naml ayat 20-31dan kepemimpinan dalam 

pendidikan islam dalam kerangka paparan yang sudah ada. 

c. Penemuan Hasil Data, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori dan 

metode yang telah ditentukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu 

yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Dalam tahap ini 

data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan tema yang 

diteliti, yaitu data tentang dialog nabi sulaiman dan burung hud-hud surat 

an-naml ayat 20-31dan kepemimpinan dalam pendidikan islam. 

Penggalian data pertama dilakukan dengan langkah menelaah tafsif 

DEPAG RI. Adapun penggalian kedua dan ketiga dengan langkah menggali 

informasi sebanyak-banyaknya diberbagai literatur yang akan dapat 

menjelaskan data-data tersebut. 
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4. Teknik Analisis Data 

Adapun dalam metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode content analisis (Analisis Data). 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari buku-buku dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

dengan mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.
12

 

Kemudian dari data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari 

kitab, buku, jurnal, majalah, skripsi dan sebagainya dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis atau analisa isi.
13

 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Pembagian dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana antara 

bab satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang erat dan 

merupakan satu kebulatan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. 

Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas arah pembahasan, 

maka penulisan skripsi ini disistematika menjadi lima bab dengan uraian sebagai 

berikut: 

                                                             

       12 Mahfadhotun Nashihah, Skripsi Relevansi Materi Tauhid dalam Kitab “Nur al-Zalam” 
Karya Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani dengan Standar Kompetensi Pelajaran Akidah di Madrasah 

Tsanawiyah (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 17. 

       13 Ibid. 
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Bab Pertama : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian 

terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua : Berisi tentang kajian teori Interaksi Edukatif, 

Pengertian Kepemimpinan, Pengertian Kepemimpinan Pendidikan, Peran 

Seorang Pemimpin, Tipe atau Gaya Kepemimpinan, Macam-macam Pendekatan 

Kepemimpinan, Prinsip-Prinsip Kepemimpinan. 

Bab Ketiga : Paparan data-data yang berisi tentang dialog Nabi 

Sulaiman dan Burung Hud-hud dalam surat an-Naml ayat 20-31, meliputi Nabi 

Sulaiman dan Burung Hud-hud, sekilas tentsng surat an-Naml dan Penafsiran 

Surat an-Naml Ayat20-31. 

Bab Keempat : Merupakan relevansi yang meliputi Pengawasan, 

Ketegasan dan Menghargai dalam Dialog Nabi Sulaiman dan Burung Hud-Hud 

dalam Surat an-Naml Ayat 20-31 dengan Kepemimpinan dalam Pendidikan 

Islam. 

Bab Kelima : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KEPEMIMPINAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Interaksi Edukatif 

1. Makna Interaksi Edukatif 

Sebagai makluk sosial, manusia dalam kehidupannya membutuhkan 

hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu terjadi karena manusia 

menghajatkan manusia lainya, ketika sesuatu yang akan dilakukan tidak dapat 

dikerjakan seorang diri. Kebutuhan yang berbeda-beda karena akan saling 

membutuhkan membuat manusia cenderung untuk melayani kebutuhan 

manusia lainnya selain demi kepentingan pribadi. 

Kecenderungan manusia untuk hubungan melahirkan komunikasi dua 

arah melalui bahasa yang mengandung tindakan dan perbuatan. Karena ada 

aksi dan reaksi, maka interaksi pun terjadi. Karena itu, interaksi akan 

berlangsung bila ada hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. 

Namun perlu diingat, interaksi sebagaimana disebutkan di atas, 

bukanlah interaksi edukatif, karena interaksi itu tidak mempunyai tujuan yang 

jelas. Kedua belah pihak tidak bermaksud untuk mengubah tingkah laku dan 

perbuatan lawan bicara. Mereka melakukan interaksi dengan tujuan masing-

masing. Karena itu, interaksi antara manusia selalu mempunyai motif-motif 

tertentu guna memenuhi tuntutan hidup dan kehidupan mereka masing-

masing. 
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Interaksi yang berlangsung disekitar kehidupan manusia dapat diubah 

menjadi “interaksi yang bernilai edukatif”, yakni interaksi yang dengan sadar 

meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. 

Interaksi yang bernilai pendidikan ini dalam dunia pendidikan disebut sebagai 

“interaksi edukatif”. 

Dengan konsep di atas, memunculkan istilah guru disatu pihak dan 

anak didik dilain pihak. Keduanya berada dalam interaksi edukatif dengan 

posisi, tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun bersama-sama 

mencapai tujuan.  

Interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah 

dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi itu 

merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Semua unsur interaksi 

edukatif harus berproses dalam ikatan tujuan pendidikan. Karena itu, interaksi 

edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak 

didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan.  

Proses interaksi edukatif  adalah suatu proses yang mengandung 

sejumlah norma. Semua norma itulah yang harus guru transfer kepada anak 

didik. Karena itu, wajarlah bila interaksi edukatif tidakberprosses dalam 

kehampaan, tetapi dalam penuh makna. Interaksi edukatif sebagai jembatan 

yang menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan perbuatan, yang 

mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang diterima 

anak didik.  



 

xxix 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa interaksi edukatif adalah 

dukungan dua arah antara guru dan anak didik dengan sejumlah norma 

sebagai mediumnya untuk mencapai tujuan pendidikan.
14

   

2. Ciri-Ciri Interaksi Edukatif 

Sebagai interaksi yang bernilai normatif, maka interaksi edukatif 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Interaksi edukatif mempunyai tujuan 

Tujuan dalam interaksi edukatif adalah untuk membantu anak 

didik dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud interaksi 

edukatif sadar akan tujuan, dengan menempatkan anak didik sebagai 

pusat perhatian, sedangkan unsur lainnya sebagai pengantar dan 

pendukung. 

b. Mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

Agar dapat mencapai tujuan secara optimal, maka dalam 

melakukan interaksi perlu ada prosedur atau langkah-langkah sistematik 

dan relevan. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang satu dengan 

yang lain, mungkin akan membutuhkan prosedur dan desain yang 

berbeda-beda. 

 

 

                                                             
14 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 10. 
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c. Interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus 

Dalam hal materi harus di desain sedemikian rupa, sehingga cocok 

untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini perlu memperhatikan komponen-

komponen pengajaran yang lain. Materi harus sudah di desain dan 

disiapkan sebelum berlangsungnya interaksi edukatif. 

d. Ditandai dengan akitifitas anak didik 

Sebagai konsekuensi, bahwa anak didik merupakan sentral, maka 

aktivitas anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya 

interaksi edukatif. Aktivitas anak didik dalam hal ini baik secara fisik 

maupun mental aktif.   

e. Guru berperan sebagai pembimbing 

Dalam peranannya sebagai pembiming, guru harus berusaha 

dalam menghidupakan dan memberikan motivasi agar terjadi proses 

interaksi edukatif yang kondusif. Guru harus siap menjadi mediator dalam 

segala situasi proses interaksi edukatif, sehingga guru merupakan tokok 

yang akan dilihat dan ditiru tingkah lakunya oleh anak didik. Guru (lebih 

baik bersama anak didik) sebagai desainer akan memimpin terjadinya 

interaksi edukatif.  

f. Interaksi edukatif membutuhkan disiplin 

Disiplin dalam interaksi edukatif diartikan sebagai suatu pola 

tingkah laku menurut ketentuan yang sudah ditaati dengan sadar oleh 

pihak guru maupun pihak anak didik.  
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g. Mempunyai batas waktu 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dala sistem berkelas 

(kelompok anak didik), batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak 

bisa ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan tujuan 

harus sudah tercapai. 

h. Diakhiri dengan evaluasi 

Dari seluruh kegiatan tersebut, masalah evaluasi merupakan 

bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Evaluasi harus guru lakukan 

untuk mengetahui tercapai atau tidak tujuan pengajaran yang telah 

ditentukan.
15

 

3. Komponen-Komponen Interaksi Eduktif 

Sebagai suatu sistem tentu saja interaksi edukatif mengandung 

sejumlah komponen yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar 

mengajar, metode, alat, sumber dan evaluasi.  

a. Tujuan  

Kegiatan interaksi eduktif adalah suatu kegiatan yang secara sadar 

dilakukan oleh guru. Atas dasar kesadaran itulah guru melakukn kegiatan 

pembuatan program pengajaran, dengan prosedur dan langkah-langkah 

yang sistematik. 

Kegiatan yang tidak pernh absen dari agenda kegiatan guru dalam 

memprogramkan kegiatan pengajaran adalah pembuatan tujuan 

                                                             
15 Ibid., 15. 
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pembelajaran. Tujuan mempunyai arti penting dalam kegiatan interaksi 

edukatif. Tujuan dapat memberikan arah yang jelas dan pasti kemana 

kegiatan pembelajaran akan dibawa oleh guru. Dengan berpedoman pada 

tujuan guru dapat menyeleksi tindakan mana yang harus dilakukan dan 

tindakan mana yang harus ditinggalkan. 

b. Bahan pelajaran 

Bahan adalah substansi yang aka disampaikan dalam proses 

interaksi edukatif. Tanpa bahan pelajaran proses interaksi edukatif tidak 

akan berjalan. Karena itu, guru yang akan mengajar pasti mempelajari 

dan mempersiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak 

didik. 

Bahan pelajaran mutlak harus dikuasai guru dengan baik. 

Akhirnya, bahan pelajaran adalah unsur inti dalam kegiatan interaksi 

edukatif. Karenanya harus diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik. 

c. Kegiatan belajar mengajar  

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. 

Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Semua komponen pengajaran akan berproses 

di dalamnya. Komponen ini yakni manusiawi, guru, dan anak didik 

melakukan kegiatan dengan tugas dan tanggung jawab dalam 

kebersamaan berlandaskan interaksi normatif untuk bersama-sama 

mencapai tujuan pembelajaran. 
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d. Metode 

Metode adalah suatu cara yang diperlakukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode 

diperlukan oleh guru guna kepentingan pembelajaran. Dalam 

melaksanakan tugas guru sangat jarang menggunakan satu metode, tetapi 

selalu memakai lebih dari satumetode.  

e. Alat  

Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan dalam mencapai tujuan, alat tidak hanya sebagai pelengkap, 

tetapi juga sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan. 

Dalam kegiatan interaksi eduktif biasanya dipergunakan alat non 

material dan alat material. Alat non material berupa suruhan, perintah, 

larangan, nasihat dn sebagainya. Sedangkan alat material atau alat bantu 

pengajaran berupa globe, papan tulis, batu kapur, gambar, diagram, 

lukisan, slide, video dan sebagainya. 

f. Sumber pelajaran 

Interaksi edukatif tidaklah berproses dalam kehampaan, tetapi ia 

berproses dalam kemaknaan. Di dalamnya ada sejumlah nilai yang 

disampaikan kepada anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan 

sendirinya, tetapi diambil dari berbagai sumber guna dipakai dalam 

proses interaksi edukatif. 
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g. Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam 

belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi 

dilakukan oleh guru dengan memakai seperangkat instrumen penggali 

data seperti tes perbuatan, tes tertulis dan tes lisan.
16

 

4. Prinsip-Prinsip Interaksi Edukatif 

Dalam rangka menjangku dan memenuhi sebagian besar kebutuhan 

anak didik, dikembangkan beberapa prinsip dalam interksi edukatif. Prinsip-

prinsip itu diharapkan mampu menjembatani dan memecahkan masalah yang 

sedang guru hadapi dalam kegiatan interaksi edukatif. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah: 

a. Prinsip motivasi 

b. Prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki 

c. Prinsip mengarah kepada titik pusat perhatian tertentu atau fokus 

tertentu 

d. Prinsip keterpaduan 

e. Prinsip pemecahan masalah yang dihadapi 

f. Prinsip mencari, menemukan dan mengembangkan sendiri 

g. Prinsip belajar sambil bekerja  

h. Prinsip hubungan sosial 

                                                             
16 Ibid., 16. 
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i. Prinsip perbedaan individual
17

 

5. Tahap-Tahap Interaksi Edukatif 

R.D. Conners, mengidentifikasikan tugas mengajar guru yang 

bersifat suksesif mnjadi 3 tahap. Tahap-tahap tersebut adalah tahap sebelum 

pengajaran (pre-active), tahap pengajaran (inter-active) dan tahap sesudah 

pengajaran (post-active). Apa yang harus guru lakukan untuk masing-masing 

tahap tersebut dapat di ikuti uraian berikut :  

a. Tahap sebelum pengajaran  

Dalam tahap ini guru harus menyusun program tahunan 

pelaksanaan kurikulum, pogram semester, proram satuan pelajaran, dan 

perencanaan program pengajaran. Dalam merencanakan program-

program tersebut diatas perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang 

berkaitan dengan:  

1) Bekal bawaan anak didik 

2) Perumusan tujuan pembelajaran 

3) Pemilihan metode  

4) Pemilihan pengalaman-pengalaman belajar 

5) Pemilihan bahan dan peralatan belajar 

6) Mempertimbangkan jumlah dan karakteristik anak didik 

7) Mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia 

8) Memoertimbangkan pola pengelompokan  

                                                             
17 Ibid., 63.  
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9) Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar 

b. Tahap Pengajaran 

Dalam tahap ini berlangsung interaksi antara guru dengan anak 

didik, anakdidik dengan anak didik, anak didik dalam kelompok atau 

anak didik secara indifidual. Kerentangan interaksi ini berada diantara 

kutub yang ekstrim, yakni suatu kegiatan yang berpusat pada guru dan 

kegiatan yang berpusat pada anak didik. Guru dengan tugas dan 

tanggung jawabnya dan anak didik juga dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. Drmikian juga dengan peranan mereka. 

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan apa yang telah 

direncanakan. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam 

tahap pengajaran ini, yaitu:  

1) Pengelolaan dan pengendalian kelas 

2) Penyampaian informasi 

3) Penggunaan tingkahlaku verbal dan non verbal 

4) Merangsang tanggapan balik dari anak didik 

5) Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar 

6) Mendiagnosis kesulitan belajar 

7) Mempertimbangkan perbedaan indifidual 

8) Mngefaluasi kegiatan interaksi 
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c. Tahap sesudah pngajaran 

Tahap ini merupakan kegiatan atau perbuatan setelah 

pertemuan tatapmuka dengan anak didik. Beberapa perbuatan guru 

yang tampak pada tahap sesudah mengajar, antara lain  : 

1) Menilai pekerjaan anak didik 

2) Menilai pengajaran guru 

3) Membuat perencanaan untuk pertemuan berikutnya
18

 

 

B. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang memuat dua hal pokok 

yaitu: pemimpina sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata 

“pimpin” mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, 

menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi.
19

 Madhi selanjutnya 

menegaskan bahwa di antara jenis kepemimpinan yang paling spesifik adalah 

kepemimpinan pendidikan (qiyadah tarbiyah atau educative leadership), karena 

kesuksesan mendidik generasi, membina umat dan berusaha membangkitkannya 

terkait erat dengan pemenuhan kepemimpinan pendidikan yang benar. Ini berarti 

kepemimpinan pendidikan diyakini sebagai pilar utama dalam merealisasikan 

kemajuan peradaban bangsa.
20

 

                                                             
18 Ibid., 69. 
19 Daryanto, Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 

2011), 18. 
20 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2002), 270. 
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Pemimpin merupakan faktor penentu dalam kesuksesan atau gagalnya 

suatu organisasi dan usaha. Baik di dunia bisnis maupun di dunia pendidikan, 

kesehatan, perusahaan, religi, sosial, politik, pemerintahan negara, dan lain-lain, 

kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya. Sebab, 

pemimpin yang sukses itu mampu mengelola organisasi, bisa memengaruhi 

secara konstruktif orang lain, dan menunjukkan jalan serta perilaku benar yang 

harus dikerjakan bersama-sama (melakukan kerja sama), dan bahkan 

kepemimpinan sangat memengaruhi semangat kerja kelompok.
21

 

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi orang lain 

agar mau mengikuti perintah yang diberikannya untuk melaksanakan tugas-tugas 

dan program yang direncanakan guna mencapai tujuan yang diharapkan.
22

 

Selanjutnya Terry (1997), juga mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 

hubungan dimana satu orang yakni pemimpin, mempengaruhi pihak lain untuk 

dapat bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan.
23

 

Dari definisi tersebut dapat diidentifikasi faktor-faktor dalam 

berlangsungnya proses kepemimpinan. Pertama, ada seseorang yang melakukan 

aktivitas mempengaruhi yang disebut pemimpin (leader). Kedua, ada seorang 

atau sekelompok orang yang dipengaruhi untuk melakukan aktivitas, yang 

disebut pengikut (follower). Proses mempengaruhi dan dipengaruhi timbul dari 

                                                             
21Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 79. 
17Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2003), 366.  
23 Marno dan Triyo Supriyanto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2008), 22. 



 

xxxix 

 

terjadinya aksi dan reaksi, interaksi dan intereaksi antara orang yang berposisi 

sebagai pemimpin dengan orang lain yang berposisi sebagai pengikut secara 

timbal balik (mutual interaction). Ketiga, aktivitas mempengaruhi berlangsung 

dalam situasi tertentu. Akhirnya, ada tujuan yang ingin dicapai.
24

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemimpin itu berkaitan dengan 

orangnya, sedangkan kepemimpinan berkaitan dengan potensinya. 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi dirinya sendiri 

dan orang lain.
25

 Dalam konteks pendidikan Islam, pemimpin harus memiliki 

keunggulan yang lebih lengkap. Dasar filosofinya adalah pendidikan Islam 

selama ini mengklaim sebagai lembaga yang berupaya keras membangun 

kecerdasan intelektual, kesalehan sosial dan kemantapan spiritual.
26

  

Dalam Islam,kepemimpinan begitu penting sehingga mendapat perhatian 

yang sangat besar. Begitu pentingnya kepemimpinan ini, mengharuskan setiap 

perkumpulan untuk memiliki pimpinan, bahkan perkumpulan dalam jumlah yang 

kecil sekalipun.  

 

C. Pengertian Kepemimpinan Pendidikan 

Pembahasan tentang kepemimpinan telah menunjuk pada suatu fenomena 

kemampuan seseorang dalam menggerakkan, membimbing dan mengarahkan 

                                                             
24 Ulbert Silalahi, Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan dimensi (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 1999), 184. 
25 Toto Tasmara, Sepiritual Centered Leardesip: Kemampuan Berbasis Spiritual (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2006), 165. 
26 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam.., 280. 
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orang lain dalam suatu kerjasama. Apabila dipadukan dengan istilah pendidikan, 

muncullah istilah Kepemimpinan Pendidikan. 

Istilah kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengertian, dimana 

kata “pendidikan” menerangkan di lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu 

berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau ciri-ciri kepemimpinan, 

yaitu bersifat mendidik, membimbing dan mengemong. Sebagaimana kata 

pendidikan yang menunjukkan arti yang dapat dilihat dari dua segi, yaitu: (1) 

pendidikan sebagai usaha atau proses mendidik dan mengajar seperti yang 

dikenal sehari-hari, dan (2) pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang 

membahas berbagai masalah tentang hakekat dan kegiatan mendidik mengajar 

dari zaman ke zaman atau yang membahas prinsip-prinsip dan praktik-praktik 

mendidik dan mengajar dengan segala cabang-cabangnya yang telah berkembang 

begitu luas dan mendalam.
27

 

 

D. Peran Seorang Pemimpin 

Seorang ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa peranan seorang pemimpin 

yang baik dapat disimpulkan menjadi 13 macam: 

1. Sebagai pelaksana (executive) 

Seorang pemimpin tidak boleh hanya memaksakan kehendak sendiri 

terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha menjalankan/memenuhi kehendak 
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dan kebutuhan kelompoknya, juga program atau rencana yang telah ditetapkan 

bersama.  

2. Sebagai perencana (planner) 

Seorang pemimpin yang baik harus pandai membuat dan menyusun 

perencanaan sehingga segala sesuatu yang diperbuatnya bukan secara ngawur 

saja, tetapi segala tindakan diperhitungkan dan bertujuan. 

3. Sebagai seorang ahli (expert) 

Ia haruslah mempunyai keahlian, terutama keahlian yang berhubungan 

dengan tugas jabatan kepemimpinan yang dipegangnya. 

4. Mewakili kelompok dalam tindakannya ke luar (external group 

representative) 

Ia harus menyadari bahwa baik-buruk tindakannya di luar 

kelompoknya mencerminkan baik-buruk kelompok yang dipimpinnya. 

5. Mengawasi hubungan antar anggota kelompok (controller or internal 

relationship) 

Menjaga jangan sampai terjadi perselisihan, dan berusaha membangun 

yang harmonis dan menimbulkan semangat bekerja kelompok. 

6. Bertindak sebagai pemberi ganjaran/pujian dan hukuman (purveyor of 

rewards and punishments) 

Ia harus dapat memperbesarkan hati anggota-anggota yang giat bekerja 

dan banyak sumbangannya terhadap kelompoknya, dan berani pula 

menghukum anggota yang berbuat merugikan kelompoknya.  
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7. Bertindak sebagai wasit dan penengah (arbirator and mediator) 

Dalam menyelesaikan perselisihan ataupun menerima pengaduan-

pengaduan di antara anggota-anggotanya, ia harus dapat bertindak tegas, tidak 

pilih kasih ataupun mementingkan salah satu golongan. 

8. Merupakan bagian dari kelompok (exemplar) 

Pemimpin bukanlah seorang yang berdiri di luar atau di atas 

kelompoknya. Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompoknya. 

Dengan demikian, segala tindakan dan usahanya hendaklah dilakukan demi 

tujuan kelompoknya. 

9. Merupakan lambang kelompok (symbol of the group) 

Sebagai lambang kelompok, ia hendaknya menyadari bahwa baik-

buruknya kelompok yang dipimpinnya tercermin pada dirinya. 

10. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya (surrogate for 

individual responsibility) 

Ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan anggota-

anggotanya yang dilakukan atas nama kelompok.  

11. Sebagai pencipta/memiliki cita-cita (ideologist) 

Seorang pemimpin hendaknya mempunyai suatu konsepsi yang baik 

dan realistis sehingga, dalam menjalankan kepemimpinannya, mempunyai 

garis yang tegas menuju arah yang telah dicita-citakan. 

 

 



 

xliii 

 

12. Bertindak sebagai seorang ayah (father figure) 

Tindakan pemimpin terhadap anak buah/kelompoknya hendaklah 

mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak-anak/anggota 

keluarganya. 

13. Sebagai “kambing hitam” (scape goat) 

Seorang pemimpin haruslah menyadari bahwa dirinya merupakan 

tempat melemparkan kesalahan/keburukan yang terjadi di dalam 

kelompoknya. Oleh karena itu, dia harus pula mau dan berani turut tanggung 

jawab tentang kesalahan orang lain/anggota kelompoknya.
28

 

 

E. Gaya kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi para pengikutnya. Menurut Thoha (1995) gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut 

mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam hal ini 

usaha menselaraskan persepsi di antara orang yang akan mempengaruhi perilaku 

dengan yang akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya.  

Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin 

yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh 

pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi 
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anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Secara teoritis telah 

banyak dikenal gaya kepemimpinan, namun gaya mana yang terbaik tidak mudah 

untuk ditentukan.
29

 

Terdapat dua pendapat tentang gaya kepemimpinan yaitu dapat bersifat 

fixed, dan pendapat yang mengatakan gaya kepemimpinan bersifat “fleksibel”. 

Seseorang yang pada dasarnya memiliki ciri kepemimpinan bersifat otokratis, 

maka gaya kepemimpinannya otokratis pula. Seseorang yang memiliki sifat dasar 

demokratis, akan tetap konsisten menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif. 

Kondisi apapun yang dihadapinya tidak menuntut perubahan gaya kepemimpinan 

yang lain, hal ini dikatakan gaya kepemimpinan bersifat fixed (Siagian, 1999: 

16). 

Sebaliknya, ada pendapat yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

bersifat fleksibel. Gaya kepemimpinan seseorang akan sangat bergantung pada 

situasi yang dihadapinya. Menurut teori situasional, seorang pemimpin otokratis, 

akan merubah gaya kepemimpinannya menjadi gaya yang cenderung demokratis 

apabila kondisi menuntutnya demikian.
30

 

Adapun gaya-gaya kepemimpinan disini dapat dibagi menjadi 4 yaitu (1) 

otokratis, (2) laissez faire dan (3) demokratis.
31
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2010), 51. 
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1. Kepemimpinan otokratis 

Dalam kepemimpinan yang otokratis, pemimpin bertindak sebagai 

diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Baginya, memimpin 

adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Kekuasaan pemimpin yyang 

otokratis hanya dibatasi oleh undang-undang. Penafsirannya sebagai 

pemimpin tidak lain adalah menunjukkan dan memberi perintah. Kewajiban 

bawahan atau anggota-anggotanya hanyalah mengikuti dan menjalankan 

tidak boleh membantah ataupun mengajukan saran. 

Pemimpin yang otokratis tidak menghendaki rapat-rapat atau 

musyawarah. Berkumpul atau rapat hanyalah untuk menyampaikan 

instruksi-instruksi. Setiap perbedaan pendapat diantara anggota-anggota 

kelompoknya diartikan sebagai kepicikan, pembangkangan, atau 

pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah 

ditetapkannya.
32

 

Dalam perbuatan dan tindakannya ia tidak dapat diganggu gugat. 

Supervisi bagi pemimpin yang otokratis hanyalah mengontrol, apakah segala 

perintah yang telah diberikan itu ditaati atau dijalankan dengan baik oleh 

anggota-anggotanya. Jadi, bukan supervisi melainkan inspeksi: mencari 

kesalahan-kesalahan dan meneliti orang-orang yang tidak taat dan tidak 

percaya kepada pribadi si pemimpin, kemudian orang-orang semacam itu 

diancam dengan hukuman, dipindahkan atau dipecat dari jabatannya, dsb. 
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Sebaliknya, orang-orang yang berlaku taat dan patuh dan dapat 

menyenangkan pribadinya, menjadi anak mas dan mungkin bahkan diberi 

penghargaan. 

Kekuasaan yang berlebihan ini dapat menimbulkan sikap menyerah 

tanpa kritik, sikap “asal bapak senang”, atau sikap sumuhun dawuh terhadap 

pemimpin dan kecenderungan untuk mengabaikan perintah tugas jika tidak 

ada pengawasan langsung. Dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan 

oposisi terhadap kepemimpinan atau menimbulkan sifat apatis atau sifat-sifat 

agresif pada anggota-anggota kelompok terhadap pemimpinnya.
33

 

Pimpinan otokratis memiliki ciri antara lain: 

a. Beban kerja organisasi pada umumnya ditanggung oleh pimpinan 

b. Bawahan, oleh pemimpin hanya dianggap sebagai pelaksana dan mereka 

tidak boleh memberikan ide-ide baru 

c. Bekerja keras, disiplin tinggi dan tidak kenal lelah 

d. Menentukan kebijakan sendiri dan kalaupun bermusyawarah sifatnya 

hanya penawaran saja 

e. Memiliki kepercayaan rendah terhadap bawahan dan kalaupun 

kepercayaan diberikan, di dalam dirinya penuh ketidakpercayaan 

f. Komunikasi dilakukan secara tertutup dan satu arah 

g. Korektif dan minta penyelesaian tugas pada waktu sekarang.
34
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Ibid. 
34 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 213. 
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2. Kepemimpinan lasseiz faire 

Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak 

memberikan pimpinan.  Tipe ini diartikan sebagai membiarkan orang-orang 

berbuat sekehendaknya. Pimpinan yang termasuk tipe ini sama sekali tidak 

memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan anggota-anggotanya. 

Pembagian tugas dan kerja sama diserahkan kepada anggota-anggota 

kelompok, tidak merata. Dengan demikian, mudah terjadi kekacauan dan 

bentrok-bentrokan. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga yang 

dipimpin dengan gaya lasseiz faire semata-mata disebabkan karena 

kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena 

pengaruh dari pimpinannya. 

Di dalam tipe kepemimpinan ini, biasanya struktur organisasinya 

tidak jelas dan kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana yang terarah 

dan tanpa pengawasan dari pimpinan.
35

Kepemimpinan ini dijalankan dengan 

memberikan kebebasan kepada semua anggota organisasi dalam menetapkan 

keputusan dan pelaksanaanya menuntut kehendak masing-masing. 

Kepemimpinan ini juga disebut juga kepemimpinan bebas kendali.
36

 

Karakteristik utama seorang pemimpin yang bergaya lasseiz 

fairememiliki ciri sebagai berikut: 

a. Pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif 
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b. Pengambilan keputusan diserahkan kepada para pejabat pimpinan yang 

lebih rendah dan kepada para petugas operasioanl, kecuali dalam hal-hal 

itu yang memang menuntut keterlibatannya seorang langsung  

c. Status quo organisasional tidak terganggu 

d. Pertumbuhan dan pengembangan kemampuan berpikir dan bertindak 

yang inovatif dan kreatif diserahkan kepada para anggota organisasi 

yang bersangkutan 

e. Selama para anggota organisasi menunjukkan perilaku dan prestasi kerja 

yang memadai, intervensi pimpinan dalam perjalanan organisasi berada 

pada tingkat yang sangat minimum.
37

 

3. Kepemimpinan demokratis 

Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya 

bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pimpinan di tengah-tengah 

anggota kelompoknya. Hubungan dengan anggota-anggota kelompok bukan 

sebagai majikan terhadap buruhnya, melainkan sebagai saudara tua diantara 

teman-teman sekerjanya, atau sebagai kakak terhadap saudara-saudaranya. 

Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-

anggotanya agar bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. 

Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan 

dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan serta 

kemampuan kelompoknya. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, ia mau menerima dan bahkan 

mengharapkan pendapat dan saran-saran dari kelompoknya. Juga kritik-

kritik yang membangun dari para anggota diterimanya sebagai umpan balik 

dan dijadikan bahan pertimbangan dalam tindakan-tindakan berikutnya.
38

 

Ia mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan menaruh 

keepercayaan pula pada anggota-anggotanya bahwa mereka mempunyai 

kesanggupan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Pemimpin yang 

demokratis selalu berusaha memupuk rasa kekeluargaan dan persatuan. Ia 

senantiasa berusaha membangun semangat anggota-anggota kelompok 

dalam menjalankan dan mengembangkan daya kerjanya. Di samping itu, ia 

juga memberi kesempatan bagi timbulnya kecakapan memimpin pada 

anggota kelompoknya dengan jalan mendelegasikan sebagian kekuasaan dan 

tanggung jawabnya. 

Ciri kepemimpinan demokratis antara lain: 

a. Beban kerja organisasi menjadi tanggung jawab bersama personalia 

organisasi 

b. Bawahan, oleh pimpinan dianggap sebagai komponen pelaksana dan 

secara integral harus diberi tugas dan tanggung jawab 

c. Disiplin, tetapi tidak kaku dan memecahkan masalah secara bersama 

d. Kepercayaan tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan 

tanggung jawab pengawasan 
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e. Komunikasi dengan bawahan bersifat terbuka dan dua arah.
39

 

 

F. Macam-macam Pendekatan Kepemimpinan 

Ditinjau secara garis besar ada 4 macam pendekatan mengenai 

kepemimpinan, yaitu: 

1. Pendekatan Menurut Pengaruh Kewibawaan (power influence approach) 

Keberhasilan pemimpin dipandang dari segi sumber dan terjadinya 

sejumlah kewibawaan yang ada pada para pemimpin dan dengan cara yang 

bagaimana para pemimpin menggunakan kewibawaan tersebut kepada 

bawahan. Pendekatan ini menekankan sifat timbal balik, proses saling 

mempengaruhi dan pentingnya pertukaran hubungan kerja sama antara para 

pemimpin dengan bawahan. Menurut French dan Raven terdapat 

pengelompokan dari mana kewibawaan tersebut berasal. 

a. Reward Power. Bawahan mengerjakan sesuatu agar memperoleh 

penghargaan yang dimiliki oleh pemimpin. 

b. Coersive Power. Bawahan mengerjakan sesuatu agar dapat terhindar 

dari hukuman yang dimiliki oleh pemimpin. 

c. Legitimate Power. Bawahan mengerjakan sesuatu karena pemimpin 

memiliki kekuasaan untuk meminta, dan bawahan mempunyai 

kewajiban untuk mematuhinya. 
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d. Expert Power. Bawahan mengerjakan sesuatu karena percaya bahwa 

pemimpin memiliki pengetahuan khusus dan keahlian serta mengetahui 

apa yang akan diperlukan. 

e. Referent Power. Bawahan mengerjakan sesuatu karena bawahan merasa 

kagum terhadap pemimpin, bawahan merasa kagum atau membutuhkan 

untuk menerima restu pemimpin dan mau berperilaku pula seperti 

pemimpin. 

2. Pendekatan Sifat (The Trait Approach) 

Pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Keberhasilan 

pemimpin ditandai oleh daya kecakapan luar biasa yang dimiliki oleh 

pemimpin seperti:  

a. tidak kenal lelah atau penuh energi 

b. instuisi yang tajam 

c. tinjauan ke masa depan yang tidak sempit  

d. kecakapan meyakinkan yang sangat menarik (irresistible persuasive 

skill). 

Ada tiga macam sifat pribadi seorang pemimpin, yang meliputi: 

a. Ciri-ciri fisik (Physical Characteristics) 

Seperti: Tinggi Badan, Penampilan, Energi. 

b. Kepribadian (Personality) 

Seperti: - Menjunjung tinggi harga diri (Self Esteem),  

- Berpengaruh (Dominan),  
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- Stabilitas Emosi. 

c. Kemampuan/Kecakapan (Ability) 

Seperti: - Kecerdasan umum (General Intellegence),  

- Lancar berbicara (Verbal Fluence),  

- Keaslian (Originality),  

- Wawasan sosial (Social Inseght). 

Sifat-sifat pribadi dan keterampilan (skills) seorang pimpinan 

berperan dalam keberhasilan seorang pemimpin. 

Demikianlah berdasarkan pendekatan sifat (the trait approach) 

keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat 

pribadi, melainkan ditentukan pula oleh kecakapan/keterampilan (skills) 

pribadi pemimpin. 

3. Pendekatan Perilaku (The Behavior Approach) 

Pendekatan perilaku menekankan pentingnya perilaku yang dapat 

diamati atau yang dilakukan oleh para pemimpin dari sifat-sifat pribadi atau 

sumber kewibawaan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pendekatan perilaku 

itu mempergunakan acuan sifat pribadi dan kewibawaan. 

4. Pendekatan Kontingensi (Contingency Approach) 

Pendekatan kontingensi menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin 

dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau 

memperkirakan ciri-ciri pribadi ini, dan membantu pemimpin dengan garis 
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pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada kombinasi dari 

kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. 

Teori kontingensi bukan hanya merupakan hal yang penting bagi 

komplesitas yang bersifat interaktif dan fenomena kepemimpinan, tetapi 

membantu pula para pemimpin yang potensial dengan konsep-konsep yang 

berguna untuk menilai situasi yang bermacam-macam dan untuk 

menunjukkan perilaku kepemimpinan yang tepat berdasarkan situasi.
40

 

 

G. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan 

Ada beberapa prinsip dasar kepemimpinan,yaitu amanah dan adil. 

1. Amanah  

Ada ungkapan menarik bahwa “kekuasaan itu amanah, karena itu 

harus dilaksanakan dengan penuh amanah”. Ungkapan ini menyiratkan dua 

hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi khalifah, 

maka kekuasaan yang diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan 

dari Allah Swt. (delegation of authority) karena Allah sebagai sumber segala 

kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar 

amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggung 

jawabkan di hadapan-Nya. 

                                                             
40 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahan 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 20. 



 

liv 

 

Kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka 

pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah 

sikap penuh pertanggung jawaban, jujur dan memegang teguh prinsip. 

Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai. 

2. Adil  

Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat 

yang terdiri dari kelompok-kelompok. Seorang yang terpilih menjadi 

pemimpin harus mampu berdiri di atas semua golongan. Untuk itu 

diperlukan sifat adil.  

Jadi, berbuat adil agaknya adalah standar minimal bagi perilaku 

manusia apakah dia sebagai saksi (dalam arti luas), penguasa (pemerintah, 

pemimpin) atau “orang biasa”. Kalau menurut Islam semua orang adalah 

pemimpin, maka dengan sendirinya harus menegakkan keadilan di manapun 

dia berada.
41

 

Ali Muhammad Taufiq menjelaskan macam-macam sifat kondusif yang 

harus dimiliki oleh pemimpin berikut ini. 

1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan 

perusahaan/organisasinya. 

2. Memfungsikan keistimewaan yang lebih dibanding orang lain (QS. al-

Baqarah: 247). 
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3. Memahami kebisaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya 

(QS. ibrahi: 4) 

4. Mempunyai karisma dan wibawa di hadapan manusia atau orang lain (QS. 

Hud: 91) 

5. Konsekuen dengan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu (QS. shad: 

26) 

6. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar 

orang lain simpatik kepadanya (QS. ali Imran: 159) 

7. Menyukai suasana saling memaafkan antara pemimpin dan pengikutnya, 

serta membantu mereka agar segera terlepas dari kesalahan (QS. ali Imran: 

159) 

8. Bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan 

pengalaman mereka (QS. ali Imran: 159) 

9. Menertibkan semua urusan dan membulatkan tekad untuk bertawakal kepada 

Allah Swt (QS. ali Imran: 159) 

10. Membangun kesadarn akan adanya pengawasan dari Allah (muraqabah) 

sehingga terbina sikap ikhlas di mana pun, kendati tidak ada yang 

mengawasi kecuali Allah. 

11. Memberikan santunan sosial (takaful ijtima‟)  kepada para anggota, sehingga 

tidak terjadi kesenjangan sosial yang menimbulkan rasa dengki dan 

perbedaan strata sosial yang merusak (QS. al-Hajj: 41) 
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12. Mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah 

karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas 

pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk 

berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran (QS. al-Hajj: 41) 

13. Tidak membuat kerusakan di muka bumi, serta tidak merusak ladang, 

keturunan dan lingkungan (QS. al-Baqarah: 205) 

14. Bersedia mendengar nasehat dan tidak sombong karena nasehat dari orang 

yang ikhlas jarang sekali kita peroleh (QS. al-Baqarah: 206).
42
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