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ABSTRAK 

„Aliyah, Ida Roaitul, 2018. Kepemimpinan Kolektif Dalam Pengembangan 

Organisasi Pendidikan Islam (Studi Kasus di Yayasan Pendidikan Al-

Amin Gandu Mlarak Ponorogo). Tesis, Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam, Program Pascasarjana. Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. 

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepemimpinan Kolektif, Organisasi Pendidikan 

Islam di Gandu. 

Dalam organisasi peran pemimpin sangatlah berpengaruh besar dalam 

pelaksanaan manajemen pengembangan organisasi pendidikan, lembaga yang 

bergaya kepemimpinan Laissez-Faire menerapkan kepemimpinan kolektif untuk 

mengembangkan organisasinya ditengah-tengah persaingan pendidikan yang ada 

disekitarnya.  

Penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan: 1)Bagaimana manajemen 

organisasi dalam mengembangkan pendidikan di Yayasan Al-Amin Gandu. 2) 

Bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam kepemimpinan kolektif di Al-

Amin Gandu. 3) Bagaimana hubungan partisipatif dalam kepemimpinan kolektif 

di Al-Amin Gandu.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi 

kasus di Yayasan Al-Amin Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi peran serta, 

wawancara mendalam dan  dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan 

cara triangulasi data, melihat kesesuaian antara data tertulis, hasil wawancara serta 

pengamatan yang ada. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan temuan. Pertama, Manajemen organisasi di Yayasan Al-Amin 

dalam mengembangkan organisasi pendidikan Islam itu melakukan: perencanaan, 

pembentukan team kinerja, memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan. 

Dalam hal ini sesuai dengan teori Jhon R. Beishline,  planing sebagai rangkaiam 

kegiatan, organizing, melibatkan orang-orang yang lerlibat di dalam menjalankan 

manajemen, commanding, pemberian arahan kepada anggota organisasi, 

controlling, pengawasan kinerja anggota organisasi. Kedua, Kepemimpinan 

kolekttifdi Yayasan Al-Amin yang beranggotakan seluruh kepala unit pendidikan 

yang ada di Yayasan mereka mengasuh dan mendidik peserta didiknya secara 

kolektif, baik saat peserta didik berada di lingkungan asrama ataupun disekitar 

Yayasan, Sistem pengamilan keputusan di Yayasan Al-Amin Gandu memadukan 

dan meminimaliskan model I dan II dari teori yang dipaparkan oleh Soekarto 

Indrafachrudi, dengan melakukan langkah-langkah:menganalisis masalah, 

membatasi masalah, merumuskan tujuan, memilih alternatif yang baik, dan 

melaksanakan keputusan. Ketiga, Hubungan partisipatif kepemimpinan kolektif di 

Yayasan Al-Amin ini adalah hubungan yang  dijalin guna untuk mempererat tali 

persaudaraan yang dapat menjadi kekuatan untuk mengembangkan organisasi 

pendidikan yang ada di dalam Yayasan Al-Amin, dalam hal ini siapapun yang 

datang ke Yayasan dan siap untuk bekerja sama di Yayasan maka mereka adalah 

saudara, hal ini sesuai dengan teori  Willard S. Elsbree, yang mengatakan “The 

realitionship of modern supervisior to teaching staff is peer realitionship”.  
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ABSTRACT 

 

„Aliyah, Ida Roaitul, 2018. Collective Leadership in the Development of 

Islamic Education Organizations (Case Study at Al-Amin Gandu Mlarak 

Ponorogo Educational Foundation). Thesis, Islamic Education Management 

Study Program, Postgraduate Program. The State Islamic Institute (IAIN) 

Ponorogo. Advisor: Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. 

Keywords: Leadership, Collective Leadership, Islamic Education 

Organizations in Gandu. 

In the organization of the role of leader is very influential in the 

implementation of the management of the development of educational 

organizations, institutions that have the style of Laissez-Faire leadership apply 

collective leadership to develop their organizations in the midst of educational 

competition around them. 

This study aims to describe: 1) What is the management of the 

organization in developing education at the Al-Amin Gandu Foundation. 2) How 

is the decision making system in the collective leadership at Al-Amin Gandu. 3) 

How is the participatory relationship in the collective leadership at Al-Amin 

Gandu. 

This study used a qualitative approach with a case study design at Al-Amin 

Gandu Foundation, Mlarak District, Ponorogo Regency. Data collection in this 

study was carried out through participant observation, in-depth interviews and 

documentation. The validity test of the data is done by means of data 

triangulation, looking at the compatibility between written data, interview results 

and existing observations. 

Based on the process of data collection and analysis, this study produced 

findings. First, the management of the organization at the Al-Amin Foundation in 

developing Islamic education organizations did: planning, forming a performance 

team, providing guidance and conducting supervision. In this case it is in 

accordance with Jhon R. Beishline's theory, planing as a series of activities, 

organizing, involving involved people in carrying out management, commanding, 

giving direction to members of the organization, controlling, monitoring the 

performance of members of the organization. Secondly, collectively leadership in 

the Al-Amin Foundation which consists of all the heads of education units in their 

Foundation caring for and educating their students collectively, both when the 

students are in the dormitory environment or around the Foundation. and 

minimizing models I and II from the theories presented by Soekarto 

Indrafachrudi, by taking steps: analyzing problems, limiting problems, 

formulating goals, choosing good alternatives, and implementing decisions. 

Third, the participatory relationship of collective leadership in the Al-Amin 

Foundation is a relationship that is intertwined to strengthen the brotherhood that 

can be a strength to develop educational organizations within the Al-Amin 

Foundation, in this case anyone who comes to the Foundation and is ready to 

work the same in the Foundation, they are brothers, this is in accordance with the 

theory of Willard S. Elsbree, who said "The realitionship of modern supervisors to 

teaching staff is peer realitionship". 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin dimuka bumi, baik 

untuk memimpin dirinya sendiri maupun orang lain, disetiap pemimpin memiliki 

keinginan untuk membangun serta mengembangkan mereka yang dipimpinnya 

untuk tumbuh menjadi seorang pemimpin dalam kelompoknya, kepemimpinan 

menyentuh berbagai line kehidupan manusia, sebuah kepemimpinan bisa 

dilakukan pada berbagai bidang termasuk dalam dunia pendidikan, kepemimpinan 

dalam dunia pendidikan harus memiliki skill tersendiri sehingga dapat 

mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya. Kepemimpinan adalah 

suatu perilaku dengan tujuan untuk mempengaruhi aktivitas para anggota 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan 

manfaat individu dan organisasi.
1
 

Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan 

kelompok dalam usaha menentukan tujuan yang ingin dicapainya, seorang 

pemimpin harus memiliki kecakapan berupa kecakapan berkomunikasi, 

mengkoordinasi, mempengaruhi, membagi tugas sesuai dengan  jobnya.
2
 

Kepemimpinan adalah daya mempengaruhi melalui keteladanan (qudwah), 

kepercayaan, dan inspirasi kepada seseorang atau sekelompok orang

                                                           
1
Veitzal Rivai, Bachtiar, Boy Rafli Amar, Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi 

(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 3. 
2
Hefniy Rozak, Kepemimpinan Pendidikan Al-Qur‟an (Yogyakarta: Sukses Offset, 2014), 1. 
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untuk tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.
3
 Kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam memiliki prinsip diantaranya: Amanah, kepemimpinan yang 

amanah dalam meningkatkan prestasi lembaga pendidikan. Adil, kepemimpinan 

yang adil terhadap hak dan kewajiban. Musyawarah, kepemimpinan yang 

menangkap aspirasi masyarakat pendidikan secara timbal balik. Etika tauhid dan 

Amar ma‟ruf nahi munkar, dalam hal ini adalah merupakan proses memanusiakan 

manusia secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dari pendidikan.
4
 Dalam 

kepemimpinan memiliki lima fungsi (fungsi intruksi, konsultasi, partisipasi, 

delegasi dan pengendalian).
5
 

Kepemimpinan kolektif merupakan kepemimpinan yang tidak dijalankan 

oleh seorang dalam kapasitas jabatan apa saja, kepemimpinan kolektif tidak sama 

dengan kepemimpinan birokrasi yang cenderung sebagai pemimpin tunggal, 

kepemimpinan kolektif lebih banyak diwarnai oleh nilai-nilai kolektivitas yang 

berbasis rasa keikhlasan dalam bertanggungjawab untuk melaksanakan 

amanahnya.
6
 Kepemimpinan kolektif adalah upaya kepemimpinan pendidikan dan 

pengasuhan dalam satu sistem tim secara bersama-sama berdasarkan kedekatan 

kemampuan profesional sehingga tujuan organisasi dapat tercapai lebih efektif 

dan partisipatif.
7
 

                                                           
3
Atiqullah, Perilaku Kepemimpinan Kolektif Pondok Pesantren, (Pamenngkasan: 2013), 34. 

4
Ibid., 85. 

5
Veitzal Rivai, Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), 34. 
6
Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

206. 
7
Atiqullah, “Varian Kepemimpinan Pondok Pesantren di Jawa Timur”, Karsa, (Januari, 2012), 24. 



3 

 

 
 

Kepemimpinan kolektif merupakan sekelompok pemimpin yang 

memberikan kontribusinya untuk tujuan bersama-sama, yang memprioritaskan 

pada kebaikan bersama dan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, 

keuntungan, dan lingkungan.
8
 Kepemimpinan kolektif adalah suatu sistem 

kebersamaan dalam berorganisasi yang saling memberikan pengaruh berupa 

kontribusi, partisipasi, gagasan, pengalaman untuk tujuan sistemik. Perilaku 

kepemimpinan kolektif adalah upaya kepemimpinan, pendidikan dan 

kepengasuhan dalam suatu sistem tim secara bersama-sama (jama‟i) berdasarkan 

kedekatan dan kemampuan profesional sehingga tujuan organisasi dapat tercapai 

secara lebih efektif dan partisipatif. 

Sumber otoritas kepemimpinan kolektif, otoritas atau kewenangan adalah 

semua aspek yang berkaitan dengan kemampuan seorang atau sekelompok 

pemimpin untuk mempengaruhi orang lain yang biasanya bersumber dari 

beberapa hal; kemampuan untuk memaksa (coersive), kemampuan memberi 

imbalan (reward), otoritas formal (legitimate), pengaruh hubungan psikologis 

(referent), otoritas profesional (expert), dan kewibawaan (charisma). Kolektivitas 

kepemimpinan merupakan suatu perilaku dan sifat para pemimpin yang 

melibatkan seluruh staf serta membagi habis seluruh pekerjaan berdasarkan tugas 

masing-masing bagian secara fungsional, sehingga tidak satupun individu, staf, 

bagian dan pemimpin lainnya di level bawah merasa tidak bekerja dan merasa 

tidak terlibat, pada gilirannya semua bagian dalam struktur bekerja-sama dan 

sama-bekerja sesuai dengan kekuasaan, kewenangan dan tugas masing-masing 

                                                           
8
Kenneth Leithwood dan Blair Mascall‚ Collective Leadership Effects on Student Achievement, 

Educational Administration Quarterly 44, No. 4 (2008), 529–561. 
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melalui instruktur organisasi yang telah diatur bersama, serta mereka 

berkolaborasi dan bertanggung jawab dengan struktur kepemimpinan yang 

bersifat kolektif. Lembaga di kendalikan bersama dalam suatu dewan 

kepemimpinan seperti dalam perusahaan yang terdiri dari ketua dewan pimpinan, 

sekretaris, bendahara dan pemimpin bagian. Faktor yang mempengaruhi 

kepemimpinan kolektif dalam konteks manajemen adalah kapasitas daya 

kepemimpinan yang dimiliki seseorang berupa kepribadian (personality), tingkat 

pendidikan (educationality), pengalaman, iklim dan budaya serta situasi yang 

melingkupi pemimpin.
9
 

Dalam sebuah organisasi pasti terdiri lebih dari dua orang yang memiliki 

fungsi untuk mencapai tujuan bersama. Berorganisasi menjadi kodrat alamiah 

manusia, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, manusia 

sangatlah memerlukan sebuah komunitas untuk berintraksi guna memenuhi 

kehidupannya. Veitzal Rivai mendefinisikan organisasi sebagai wadah yang 

memungkinan masyarakat mendapatkan hasil yang sebelumnya tidak dapat 

dicapai oleh individu secara sendiri.
10

 Philiph Selznic, organisasi adalah 

pengaturan personal guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah 

ditetapkan melalui alokasi fungsi dan tanggungjawab.
11

 Organisasi pendidikan 

Islam dapat dipahami sebagai wadah berkumpulnya beberapa orang yang saling 

                                                           
9
Atiqullah, Prilaku Kepemimpinan, 34. 

10
Baharuddin, Kepemimpinan, 121. 

11
Saefulloh, Manajemen Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 93. 
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bekerjasama dan berinteraksi dalam menerapkan dan mewujudkan tujuan 

pendidikan Islam dengan tepat berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam.
12

 

Pada sejarahnya, Yayasan Al-Amin ini berdiri atas status organisasi yang 

bersifat independen,Yayasan Al-Amin merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang berdiri ditengah-tengah masyarakat yang beragama Islam, disamping itu ada 

beberapa lembaga pendidikan yang berdiri tidak jauh jarak tempuhnya dengan 

Yayasan Al-Amin, berdirinya Al-Amin yang dilatarbelakangi oleh visi sebagai 

tempat pemberdayaan kelompok dhu‟afa pada masa sekolah menuju generasi 

Qur‟ani, maka para pemimpin lebih memfokuskan organisasinya dalam 

memberdayakan kelompok dhu‟afa dalam menuntut ilmu, ada beberapa 

pendidikan yang disediakan di lembaga ini, di Yayasan Al-Amin ini memberikan 

kebebasan kepada para santri/murid untuk memilih pendidikan apa yang mereka 

inginkan, selain adanya pendidikan yang bersifat wajib yang harus diikuti oleh 

para santri yang tinggal/mukim di lembaga ini dan ada pendidikan pilihan yang 

bisa dipilih oleh santri yang tinggal/mukim, yang dimana pendidikan ini 

mengarah pada pendidikan formal.
13

 

Di Yayasan Al-Amin yang pada awalnya menyiapkan pendidikan untuk 

tingkat TPA, kemudian ada beberapa pendidikan yang dikembangkan di dalam 

Yayasan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang ada di Yayasan dan 

masyarakat yang membutuhkan, Adapun sekilas gambaran tantang pengembangan 

                                                           
12

Ibid., 114. 
13

Yayasan Al-Amin, Sejarah Singkat Yayasan Al-Amin, (Ponorogo: Gandu Mlarak, 2004), 2 . 
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organisasi pendidikan yang ada di Yayasan Al-Amin bisa dilihat dari gambaran 

singkat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pengembangan Organisasi di Yayasan Al-Amin 

Yayasan Al-Amin ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

berasrama baik untuk pelajar perempuan ataupun laki-laki, sebuah Yayasan yang 

terletak di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan 

sebuah Yayasan yang menyediakan lembaga pendidikan formal dan non formal, 

untuk pendidika formal yang disediakan oleh lembaga ini adalah pendidikan 

tingkat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) untuk pendidikan non formal 

dilembaga ini menyediakan pendidikan TPA, Madrasah Aminul Qur‟an, Majlis 

Ta‟lim, dan Majlis Dzikir Lansia, dan Usaha Ekonomi Produktif (EUP), 

pendidikan untuk Panti Asuhan/LKSA, Pendidikan Kesetaraan Paket A,B, dan C. 

Yayasan Al-Amin 

- Yayasan yang didirikan pada tahun 1987, yang 

berstatus sebagai organisasi independen. 

- Yayasan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan 

SDM yang alim, sholeh sesuai dengan ajaran Al-

qur‟an. 

- Menyediakan pendidikan khususnya untuk kelompok 

mud‟afin dan masyarakat umumnya, yaitu TPA, 

Perpustakaan Umum, Madrasah Aminul Qur‟an, 

Majlis Ta‟lim, dan Majlis Dzikir Lansia, dan Usaha 

Ekonomi Produktif (EUP), kini lembaga ini 

menyediakan pendidikan untuk Panti Asuhan/LKSA, 

Pendidikan Kesetaraan Paket A,B, dan C. Madin 

Aminul Qur‟an dan SMK Raden Katong. 

- Semua tenaga kependidikan ikut serta dalam 

melaksanakan dan mensukseskan pengembangnan 

organisasi pendidikan Islam.  

Kepemimpinan 

Kolektif 

 

Pengembangan 

organisasi 

pendidikan 

Islam 
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lembaga ini juga memberikan kebebasan untuk anak yang menginginkan atau 

yang harus menempuh pendidikan tingkat TK, SD, SMP atau SMA yang ingin 

belajar diluar lembaga tetapi mereka tinggal/mukim di Yayasan Al-Amin. 

Yayasan Al-Amin mengarah pada pengelolaan pengembangan organisasi 

pendidikan Islam yang memiliki tipe kepemimpinan Laissez-Faire, dengan 

mengatur jalannya organisasi pendidikan lembaga ini menerapkan kepemimpinan 

kolektif, lembaga ini memiliki tujuh orang pemimpin, mereka memiliki peran 

untuk memimpin unit pendidikan yang telah dibebankan kepada mereka, 

Pertama, Ustadhah Siti Maryam berperan sebagai Kepala Taman Pendidikan Al-

Qur'an, Kedua, Ustadhah Siti Romelahyang berperan sebagai Kepala Madrasah 

Diniyah, Ketiga, Ustadhah Dr.Hj. Elfi Mu‟awanah, M.Pd. yang berperan sebagai 

Kepala Majelis Ta'lim, Keempat, Ustadhah Siti Romelah yang berperan sebagai 

Kepala Program Kesetaraan Paket A, Kelima, Ustadh Dawam Multazamy 

Rohmatulloh, M.Hum. yang berperan sebagai Kepala Program Kesetaraan Paket 

B, Keenam, Ustadhah Enda Arova Rohmatuka, S.Pd.I., MHI, yang berperan 

sebagai Kepala Program Kesetaraan Paket C, Ketujuh, Ustadh Drs. H. Ahmad 

Zayadi, M.Pd. yang berperan sebagai Kepala SMK Raden Katong. Para pimpinan 

tersebut berkoordinasi juga berkonsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten dan 

berkepentingan (stakeholder). 

Sebuah yayasan yang memiliki tipe kepemimpinan Laissez-Faire, tetapi 

mengikuti sistem manajemen modern, lembaga ini menggunakan model 

kepemimpinan kolektif yang memungkinkan untuk terbukanya kesempatan dan 

keterlibatan elemen lembaga pendidikan dalam menentukan kebijakan pada 
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lembaga pendidikan, kepemimpinan model ini dapat menggeser tipe 

kepemimpinan yang bergaya individual dan menuntut adanya mekanisme 

profesional serta partisipatif dalam manajemen pendidikan. Yayasan Al-Amin ini 

memiliki ciri kepemimpinan kendali bebas, yang dimana bahan-bahan yang 

bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap 

apabila ia akan memberikan informasi pada saat ditanya, kadang juga 

kepemimpinan disini memberikan komentar secara spontan terhadap kegiatan 

anggotanya tetapi komentar tersebut tidak bermaksud untuk memberikan nilai 

atau mengatur suatu kejadian, dilembaga ini pemimpin menentukan kebijaksanaan 

dan tujuan umum. Adapun teori dari gaya kepemimpinan Laissez-Faire (Kendali 

Bebas) peneliti mengambil teorinya Robbin dan Coulter, mendeskripsikan bahwa 

gaya kepemimpinan kendali bebas yaitu pemimpin secara keseluruhan 

memberikan kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan 

menurut cara yangn menurut karyawan/anggotanya paling sesuai.
14

 

Dalam sebuah lembaga pendidikan tidak pernah lepas untuk mengahadapi 

sebuah problem seputar dunia pendidikan, di Yayasan Al-Amin ini ketika kepala 

unit menghadapi sebuah problem seputar pendidikan yang ada dilembaganya, 

maka akan ada sebuah kominakasi antar kepala unit untuk memecahkan masalah, 

sebuah contoh, ketika kepala unit paket A mendapati anak didiknya yang kurang 

disiplin dalam mengikuti KBM masalah ini akan dicarikan solusi sendiri oleh 

kepala unit paket A, ketika tidak mampu untuk menyelesaikan problem tersebut 

maka jalan selanjutnya adalah musyawaroh dari semua kepala unit yang berperan 

                                                           
14

 Hasan Basri, Tatang, Kepemimpinan Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 51. 
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di lembaga ini, ketika sebuah keputusan sudah diambil dan solusi yang diambil 

belum juga berhasil, maka anak didik dikembalikan kepada orang tua atau 

keluarga untuk dimusyawahkan bagaimana tindakan yang terbaik selanjutnya, 

dengan cara tersebut maka terjadilah komunikasi antar kepala unit dan orang 

tua/wali dari peserta didik. 

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti di Yayasan Al-Amin 

karena peneliti ingin melihat usaha apa yang diperankan oleh lembaga ini dalam 

mengembangkan sebuah pendidikan tetapi tingkat pendidikannya tidak 

sejalur/sejalan, dilembaga ini tidak mengembangkan pendidikan yang bertingkat 

semisal dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, tetapi dilembaga ini mengembangkan 

pendidikan tingkat TPQ, Diniyah, SMK, Kelas Kejar Paket, dan Pendidikan untuk 

kaum lansia. Dan dalam Peneliti ingin mengungkap dari fenomena tersebut 

bagaimana kepemimpinan yang ada di Yayasan Al-Amin dan bagaimanakan 

pengembangan organisasi pendidikan Islam di lembaga ini. Dalam penelitian ini 

Social setting yang penulis ambil adalah: tenaga kepemimpinan, kependidikan dan 

kebiasaan yang ada di yayasan Al-Amin di Desa Gandu Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo.  

Dari hasil penjajakan awal semua tenaga kependidikan menerima dan 

menjalankan apa yang telah menjadi tanggungjawab bersama dalam 

mengembangkan lembaga pendidikan tersebut, yang dimana kesepakatan diterima 
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sesuai dari hasil musyawarah bersama. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa 

pemimpin berperan sebagai kepemimpinan yang funtion of the group.
15

 

Dari hasil penjajakan awal, judul tesis ini adalah: KEPEMIMPINAN 

KOLEKTIF DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI PENDIDIKAN 

ISLAM (Studi Kasus di Yayasan Al-Amin Gandu Mlarak Ponorogo). 

B. Rumusan Masalah 

Dengan merujuk pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan ditelliti adalah: 

1. Bagaimana manajemen organisasi dalam mengembangkan pendidikan di 

Yayasan Al-Amin Gandu? 

2. Bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam kepemimpinan kolektif di 

Al-Amin Gandu? 

3. Bagaimana hubungan partisipatif dalam kepemimpinan kolektif di Al-Amin 

Gandu? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen dalam pengembangan 

organisasi pendidikan Islam di Yayasan Al-Amin. 

b. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam 

kepemimpinan kolektif yang ada di Yayasan Al-Amin. 
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Saefulloh, Manajemen, 160. 
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c. Untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan partisipatif dalam 

kepemimpinan kolektif yang ada di Yayasan Al-Amin. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori-teori baru dalam 

pembahasan tentang kepemimpinan kolektif dalam pengembangan organisasi 

pendidikan Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan baru tentang ilmu 

kepemimpinan bagi Yayasan Al-Amin dalam mengembangkan organisasi 

pendidikan Islam. Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi Yayasan Al-

Amin dalam mengembangkan organisasi pendidikan Islam. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem 

kepemimpinan lembaga pendidikan khususnya dan bisa bisa diambil 

manfaatnya bagi para pembaca. 

E. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan kolektif dalam dunia 

pendidikan telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain sebelumnya, diantaranya 

ialah penelitian yang dilakukan oleh Atiqullah, pada penelitiannya yang berjudul 

Varian Kepemimpinan Kolektif Pondok Pesantren Jawa Timur, ia meneliti prilaku 

kepemimpinan karismatik-tradisional pesantren yang berdasarkan pada keyakinan 

bahwa seorang kiai mempunyai keyakinan yang luar biasa yang bersifat teologis, 
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dan dari penelitian ini ditemukan bahwa perubahan kepemimpinan tunggal yang 

mengacu pada figur kiai tertentu ternyata tidak meniadakan otoritas kiai yang 

menjadi ciri utama sebuah pesantren, melainkan kiai sebagai pengasuh yang 

terlembaga dalam dewan kekiaian (masyayikh).
16

 

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, tentang perubahan pola dan gaya 

kepemimpinan di pondok pesantren Tebuireng Jombang dari pola kepemimpinan 

tradisional individual ke kolektif. Perubahan itu tampak dari karismatik ke pola 

kepemimpinan tradisional, dan dari tradisional ke rasional. Sedangkan perubahan 

gaya kepemimpinan, dari religious-paternalistik ke persuasif-partisipatif.
17

 

Penelitian kepemimpinan yang dilakukan Sukamto pada pondok pesantren 

Darul Ulum Jombang bahwa, akar kepemimpinan pondok pesantren berasal dari 

akar yang sama dengan pondok-pondok pesantren di Jawa dan Madura yaitu dari 

kepemimpinan karismatik dan pada perkembangan gaya kepemimpnannya dari 

generasi kegenerasi menggunakan gaya kepemimpinan legal formal (kolegial). 

Masyarakat menganggap perubahan ini merupakan pergeseran yang kemudian 

meninggalkan tradisi dan kualitas kesan awal dari pesantren sebagai lembaga 

pendidikan agaama.
18

 

Penelitian yang dilakukan oleh K. Leitwood, yang berjudul Collective 

Leadership Effects on Students Achievments, ia meneliti bagaimana efek 

kepemimpinan yang dilakukan sekolah terhadap prestasi para siswanya, hasil dari 

                                                           
16

Atiqulloh, Varian Kepemimpinan Kolektif Pondok Pesantren Jawa Timur, (Pamekasan: STAIN 

Pamekasan, 2012) 
17

Arifin, I. Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial danKeagamaa, (Malang : Kalimasahada, 

1996) 
18

Sukamto, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1999) 
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penelitian ini menyebutkan, bahwa peran pemimpin sangat memiliki pengaruh 

besar terhadap prestasi siswanya.
19

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor 

mendefiniskan ”pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku (tindakan) yang diamati.
20

Penelitian kualitatif memiliki 

sejumlah ciri yang membedakannya dengan penelitian lainnya. Bogdan dan 

Biklen mengajukan lima karakteristik yang melekat pada penelitian kualitatif, 

yaitu: naturalistic, descriptive data, concern with process, inductive, and 

meaning.
21

 Sedangkan Lincoln dan Guba mengulas 10 (sepuluh) ciri 

penelitian kualitatif, yaitu: latar alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, 

analisis data secara induktif, grounded theory, deskriptif, lebih mementingkan 

proses daripada hasil.
22

 

Berikut adalah deskripsi singkat aplikasi lima karakteristik tersebut 

dalam penelitian ini. Pertama, penelitian kualitatif menggunakan latar alami 

(natural setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai 

instrumen kunci. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, peneliti 

                                                           
19

K. Leitwood, Collective Leadership Effects on Students Achievments, (Carrolton: University Of 

West Georgia, 2008) 
20

Robert C. Bogdan   &  S.J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods (New York: 

John Wiley, 1975), 5. 
21

Ibid., 4. 
22

Lincoln & Guba, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981), 39-44. 
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langsung terjun ke lapangan (tanpa diwakilkan), yaitu di Yayasan Al-Amin 

Gandu Mlarak Ponorogo. 

Kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan 

disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. 

Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan 

dukungan fakta pada penyajian. Data ini mencakup transkip wawancara, 

catatan lapangan, foto, dokumen dan rekaman lainnya. 

Ketiga, dalam penelitian kualitatif, ”proses” lebih dipentingkan 

daripada ”hasil”. Sesuai dengan latar yang bersifat alami, penelitian ini lebih 

memperhatikan pada proses merekam serta mencatat aktifitas-aktifitas 

kegiatan di Yayasan Al-Amin Gandu Mlarak Ponorogo. Keempat, analisis 

dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara induktif. Artinya 

bahwa penelitian ini, bertolak dari data di lapangan, kemudian peneliti 

memanfaatkan teori sebagai bahan penjelas data dan berakhir dengan suatu 

penemuan hipotesis atau teori.  

Kelima, makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian 

kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha mencari ”makna” 

dari ”kegiatan-kegiatan kepemimpinan dalam pengembangan organisasi 

pendidikan Islam. 

2. Jenis Penelitian  

kualitatif yang digunakan untuk beberapa kasus/tempat atau subjek 

studi yang memiliki social situation yang berbeda antara satu kasus dengan 
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kasus yang lain.
23

 Dalam hal ini peneliti mengambil satu tempat penelitian 

yaitu di Yayasan Al-Amin, dan mengambil satu kasus yaitu tentang 

kepemimpinan kolektif dalam mengembangakan organisasi pendidikan Islam 

yang ada di Yayasan Al-Amin, alasan dari penelitian ini, karena peneliti 

memandang Yayasan ini memiliki perbedaan dalam mengembangkan 

organisasi pendidikan, lembaga ini tidak terfokus pada satu jalur atau 

tingkatan pendidikan, dilembaga ini mengembangkan organisasi pendidikan 

yang dimana pendidikan yang dikelolanya tidak dikelola dilembaga lain yang 

dekat dengan Yayasan Al-Amin ini. 

3. Instrumen Penelitian  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan  

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
24

 Untuk itu, posisi peneliti dalam penelitian adalah sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh, dan sekaligus pengumpul data. Sedangkan 

instrumen yang lain adalah sebagai penunjang. 

4. Sumber dan Jenis Data  

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen 

                                                           
23

Robert C. Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education;An introduction to theory and 

methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 63. 
24

Pengamatan berperan serta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksisosial yang 

memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek, dan 

selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan 

tersebut berlaku tanpa gangguan. Robert C. Bogdan, Participant Observation in Organizational 

Setting (Syracuse New York: Syracuse University Press, 1972), 3.    
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dan lainnya.
25

  Berkaitan dengan hal itu, sumber dan jenis data dalam 

penelitian ini adalah: kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan statistik. 

Pertama, kata-kata. Kata-kata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kata-kata orang-orang yang diwawancarai atau informan, yaitu: Bapak Zayadi 

sebagai Pengasuh di Yayasan Al-Amin, Ibu Futiati Romlah sebagai pengawas 

Yayasan Al-Amin, Bapak Dawam Multazam sebagai ketua lembaga, Bapak 

Aji Suryadi, Bapak Khoiri Mab‟usin, Ibu Nur Hayati sebagai pendidik di 

lembaga Yayasan Al-Amin, dan Ibu Siti Romlah sebagai Bendahara Yayasan 

Al-Amin. 

Kedua, tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tindakan orang-orang yang diamati, yaitu: Kegiatan Kepemimpinan dan 

organisasi pendidikan Islam di Yayasan Al-Amin. Ketiga, sumber tertulis. 

Meskipun sumber data tertulis bukan merupakan sumber data utama, tetapi 

pada tataran realitas peneliti tidak bisa melepaskan diri dari sumber data 

tertulis sebagai data pendukung. Di antara sumber data tertulis dalam 

penelitian ini adalah bahwa lembaga ini memiliki visi dan misi dalam 

menjalankan organisasi pendidikan. 

Keempat, foto. Dalam penelitian ini, foto digunakan sebagai sumber 

data penguat hasil observasi, karena pada tataran realitas foto dapat 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan 

untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara 

induktif. Dalam penelitian ini ada dua katagori foto, yaitu foto yang 

                                                           
25

Lofland, Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis (Belmont, 

Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984), 47. 
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dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. 

Sedangkan foto yang dihasilkan oleh peneliti adalah foto yang diambil 

peneliti di saat peneliti melakukan pengamatan berperanserta. Sebagai contoh 

adalah kegiatan kepemimpinan dan organisasi pendidikan. 

Kelima, data statistik yang dimaksud dengan data statistik dalam 

penelitian ini, adalah bukan statistik alat analisis sebagaimana digunakan 

dalam penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis, tetapi statistik sebagai 

data. Artinya data statistik yang telah tersedia akan dijadikan peneliti sebagai 

sumber data tambahan. Sebagai contoh adalah data statistik perkembangan 

peserta didik pada tiap tahunnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis 

melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. 

Dalam arti luas observasi berarti pengamatan yang dilaksanakan secara 

langsung dengn menggunakan alat-alat bantu yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya. Dalam arti sempit, observasi berarti pengamatan secara 

langsung terhadap fenomena yang diselidiki dalam kondisi normal, teknik 

ini menuntut adanya pengamatan langsung dari peneliti baik secara 

langsung ataupun tidak terhadap subjek penelitiannya.
26

 

                                                           
26

M. Hariwijaya dan Bisri M. DJaelani, Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, Cetakan III, 

(Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), 44. 
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Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktifitas-aktifitas sehari-

hari obyek penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan pada 

waktu menuju bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan, 

jenis observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi  

deskriptif (descriptive observations) secara luas, yaitu berusaha 

melukiskan  secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi disana. 

Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti 

menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai melakukan observasi 

terfokus (focused observations). Akhirnya, setelah dilakukan lebih banyak 

lagi analisis dan observasi yang berulang-ulang di lapangan, peneliti dapat 

menyempitkanlagi penelitiannya dengan melakukan observasi selektif 

(selective observations). Sekalipun demikian, peneliti masih terus 

melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam ”catatan 

lapangan”. Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Bogdan dan Biklen 

bahwa seorang peneliti pada saat di lapangan harus membuat “catatan”, 

setelah pulang  ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan 

lapangan”. Sebab ”jantung penelitian” dalam konteks penelitian kualitatif 

adalah ”catatan lapangan”. Catatan tersebut menurut Bogdan dan Biklen 

adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan 
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dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data 

dalam penelitian kualitatif.
27

 

Kegiatan-kegitan yang diamati dan kemudian dicatat dan 

direfleksikan oleh peneliti selama di lapangan, diantaranya adalah kegiatan 

para stakeholder saat mereka berada di dalam lingkungan dalam ruang 

kelas, luar ruang kelas dan di dalam lingkungan yayasan, dalam kegiatan 

memimpin, dan dalam melaksanakan tugasnya dalam mengembangnngkan 

organisasi pendidikan. Hal-hal yang diamati peneliti dapat disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 Setting Data Observasi/Peristiwa yang diamati 

No Ragam Situasi yang diamati Ket. 

1 

Keadaan Fisik Yayasan: 

Suasana lingkungan yayasan 

a. Tata letak bangunan utama dan gedung-

gedung untuk belajar. 

b. Ruang belajar beserta isinya. 

c. Hiasan, dan benda atau tulisan yang dipasang. 

Setting yang 

perlu dan 

even 

penting 

diambil 

gambar/foto

, jika ada 

yang 

terlewat 

diganti 

dengan 

wawancara. 

2 

Kegiatan Ekstrakulikuler 

a. Kegiatan hari besar nasional/keagamaan. 

b. Penerimaan atau kelulusan peserta didik. 

3 

Rapat-rapat: 

a. Rapat rutin para pemimpin kependidikan. 

b. Rapat rutin pemimpin dan staf yang 

membantunya.  

c. Rapat dewan pengajar. 

d. Rapat dengan wali murid. 

4 

Kegiatan lainnya: 

a. Lomba yang diadakan atau diikuti oleh 

Yayasan. 

b. Seminar yang diadakan atau diikuti oleh 

Yayasan. 
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Robert C. Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education;An introduction to theory and 

methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 74. 
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b. Wawancara  

Sebagaimana yang ditulis oleh Lincoln dan Guba, maksud dan 

tujuan dilakukannya wawancara dalam penelitian kualitatif adalah [1] 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, [2] merekonstruksi 

kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu, [3] memproyeksikan 

kebulatan-kebulatan yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

datang, [4] memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang 

diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia 

(triangulasi), dan [5] memverifikasi, mengubah dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 

anggota.
28

 

Dalam kegiatan wawancara, pewawancara hendaknya memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Pewawancara mampu membina hubungan yang baik dengan responden 

serta mampu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang 

dilakukan. 

2. Pewawancara harus dapat menghindari dari pertanyaan yang bersifat 

mengarah atau menyarankan suatu jaawaban. 

3. Pewawancara mengenali persoalan-persoalan yang diteliti. 

Pelaksanaan wawancara ini dapat dilakukan secara langsung 

berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat pula secara tidak 

                                                           
28

Lincoln dan Guba, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981),  266. 
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langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada 

kesempatan yang lain.
29

 

Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

mengikuti pembagian wawancara yang dikemukakan oleh Meliong, 

sebagai berikut: 

1. Wawancara Terbuka 

Dalam wawancara terbuka para subjek penelitian memahami 

bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud 

wawancara itu, mereka menyadari bahwa dirinya sedang 

diwawancarai, karena sebelum kegiatan itu berlangsung peneliti minta 

izin kepada pihak-pihak terkait untuk mengadakan wawancara. 

Wawancara terbuka ini dimaksudkan untuk mendapatkan data umum 

tentang kepemimpinan kolektif di Yayaasan Al-Amin Gandu. 

2. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang 

akan diajukan, semua subjek mempunyai kesempatan yang sama 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, sebelum mengadakan 

wawancara dengan subjek penelitian, peneliti mempersiapkan daftar 

pertanyaan yang akan dijadikan pedoman bagi peneliti dalam 

mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian.
30

 wawancara ini 
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M. Hariwijaya dan Bisri M. DJaelani, Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, 44. 
30

Meleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bbandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135. 
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dilakukan untuk memperoleh informasi terhadap pengembangan 

organisasi pendidikan meliputi: manajemen pengembangan organisasi 

pendidikan, sistem pengambilan keputusan dalam kepemimpinan 

kolektif, dan hubungan partisipatif kepemimpinan yang ada di 

Yayasan Al-Amin Gandu. 

Dalam wawancara ini peneliti mendapatkan informasi sebagai 

berikut: pertama, tentang manajemen organisasi yang ada di Yayasan 

Al-Amin, yayasan ini dalam berorganisasi mempunyai prinsip untuk 

merumuskan tujuan pendidikan secara jelas, selalu adanya pembagian 

kerja yang dimana bagian kerja ini akan diampu kepada mereka yang 

memiliki kemampuan dengan cara tidak memaksa, memiliki kesatuan 

arah yang sama yaitu mensukseskan pendidikan bagi peserta didik 

yang telah menjadi tanggungjawab lembaga ini.
31

Kedua, dalam sistem 

pengambilan keputusan di Yayasan Al-Amin mengambil langkah 

yaitu: menganalisis masalah, membatasi masalah, merumuskan tujuan, 

memilih alternatif yang baik dan kemudian melaksanakan keputusan, 

ketika dalam pelaksanaan keputusan belum berhasil maka akan 

melakukan evaluasi ulang.
32

Ketiga, dalam hubungan partisipatif di 

Yayasan Al-Amin memiliki hubungan partisipatif yang baik diantara 

semua kalangan, dimana hubungan ini dijalin guna untuk mempererat 

tali silaturahmi persaudaraan dan mudahnya untuk jalan 

berkomunikasi, yang dimana dengan keadaan ini dapat menjadikan 
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 Ahmad Zayadi, Wawancara, Gandu, 02 April 2018. 
32

 Dawam Multazam R, Wawancara, Gandu, 02 April 2018. 
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sebuah kekuatan untuk mengembangkan organisasi pendidikan yang 

ada di Yayasan Al-Amin.
33

 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman (record). 

Lincoln dan Guba membedakan definisi antara dokumen dan rekaman. 

Menurutnya “rekaman” adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristewa. 

Sedangkan “dokumen” adalah setiap bahan tertulis yang tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu.
34

 

Menurut Lincoln dan Guba ada beberapa alasan mengapa teknik 

dokumentasi dapat digunakan dalam proses penelitian. Pertama, sumber 

ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu. 

Kedua, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, 

baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa 

lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan. 

Ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, 

secara konstektual relevan dan mendasar dalam konteknya. Keempat, 

sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi 

akuntabilitas.
35

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dokumentasi 
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 Adib Suhairi, Wawancara, Gandu, 02 April 2018. 
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35
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adalah segala sesuatu kegiatan dan program-program yang ada di dalam 

lembaga ini. 

Dokumen yang dianalisis untuk memahami kepemimpinan kolektif 

di dalam Yayasan Al-Amin dapat disajikan tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Dokummen yang diperlukan dalam penelitian 

No Jenis Dokumen 

1 

Data peserta didik di Yayasan: 

a. Jumlah peserta didik tingkat TPQ 

b. Jumlah peserta didik tingkat Madrasah Aminul Qur‟an 

c. Jumlah peserta didik tingkat kesetaraan masing-masing 

warga belajar (A, B dan C) 

d. Jumlah peserta didik tingkat SMK 

e. Jumlah anggota Majlis Dzikir Lansia 

f. Jumlah anggota (UEP) Usaha Ekonomi Produktif 

2 

Data ketenaggaan: 

a. Jumlah data guru (tingkat pendidikan, pengalaman, tugas dan 

sebagainya) 

b. Jumlah data karyawan (tingkat pendidikan, pengalaman, 

tugas dan sebagainya) 

3 

Sarana dan Prasarana: 

a. Denah lokasi yayasan 

b. Gedung dan ruangan yang ada 

c. Fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium, 

pusat komputer dan lain-lain 

4 

Organisasi: 

a. Struktur organisasi yayasan 

b. Surat keputusan resmi atau dokumen yang dikeluarkan 

pemerrintah terkait status yayasan 

5 

Manajemen Yayasan: 

a. Rumusan Visi dan Misi 

b. Motto Yayasan dan fasilitasnya 

c. Kebijakan Yayasan 

d. Agenda rapat 

6 

Pedoman-pedoman: 

a. Deskripsi tugas pendidik, pengasuh, staf dan tenaga kerja 

lainnya 

b. Tata tertib peserta didik 
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7 

Proses belajar mengajar: 

a. Jadwal pelajaran 

b. Jadwal kegiatan 

c. Kurikulum 

8 

Sejarah Yayasan: 

a. Catatan sejarah perkembangan yayasan 

b. Foto/rekaman kegiatan yayasan 

 

d. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
36

  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu 

analisis data satu kasus dan analisis data lintas kasus. 

Analisis data dalam satu situasi sosial (single social situation) 

adalah analisis data yang dilakukan di masing-masing lokasi penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

yang diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan 

                                                           
36

Analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field 

notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and 

to enable you to present what you have discovered to others. Lihat dalam Robert C. Bogdan dan 

Biklen,  Qualitative Research for Education, An introduction to theory and methods, 157. 
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datanya sampai jenuh. Aktifitas yang dimaksud meliputi data reduction, 

data display dan conclusion,
37

sebagaimana pada gambar berikut:  

Pengumpulan

Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan

 
1.2 Gambar Langkah Analisis Data Model Miles & Huberman 

1. Reduksi Data 

Analisis dalam kegiatan reduksi data berupa data dari 

dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi, dilakukan untuk 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengoorganisasi data sehingga diperoleh kesimpulan akhir. 

Reduksi data dimaksud juga sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakandan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
38

 

Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah 

mengantisipasi adanya reduksi data diketahui ketika peneliti 

merumuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, rincian fokus 

penelitian dan pemilihan metode pengumpulan data. Selama 

                                                           
37

Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi 

Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16.  
38

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 129 
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pengumpulan data berlangsung, sudah terjadi tahapan reduksi, 

selanjutnya membuat ringkasan, metode, menelusuri tema, membuat 

gugus-gugus, serta menulis catatan.
39

 Proses ini berlanjut sampai 

setelah pengumpulan data di lapangan, sampai akhir pembuatan 

laporan secara lengkap.Adapun langkah analisis berikutnya adalah 

mengembangkan cara pengkodean.
40

 

Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan 

(transkrip) dibuat ringkasan berdasarkan fokus penelitian. Setiap topik 

liputan dibuat kode yang mengambarkan keadaan topik tersebut, 

kode-kode tersebut dipakai untuk mengorganisas satuan-satuan data, 

yaitu potongan-potongan kalimat yang diambil transkrip sesuai 

dengan urutan paragraf.
41

 

Dari uraian tentang reduksi data diatas peneliti mendapatkan 

hasil dari reduksi diantaranya: 1) Sitem pengambilan keputusan yang 

ada di Yayasan Al-Amin dilakukan secara kolektif, di Yayasan ini 

mengambil langkah (menganalisis masalah, membatasi masalah, 

merumuskan tujuan, memilih alternatif yang baik dan melaksanakan 

keputusan). 2) Hubungan partisipatif yang ada dalam kepemimpinan 

kolektif yang ada di Yayasan Al-Amin berlangsung mempererat tali 

silaturahmi dan untuk mengembangkan organisasi pendidikan dalam 

                                                           
39

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 92. 
40

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 1990), 58. 
41

Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data, 132. 
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manajemennya. 3) Organisasi pendidikan Islam di Yayasan Al-Amin 

mengembangkan sistem manajemen pengelolaannya. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data menurut Miles dan Huberman dimaksud untuk 

menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksud untuk 

menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, 

kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang 

kompleks diselesksi menjadi informasi yang sederhana.
42

 

Data yang diperoleh dari penelitian ini berwujud kata-kata, 

kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, kemudian data disajikan dalam 

matrik, grafik, jaringan, dan bagan sebagaimana yang dianjurkan oleh 

Miles dan Huberman.
43

 Merancang deretan kolom-kolom dibuat 

matrik dan data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang 

harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matrik merupakan kegiatan 

analisis. 

Dalam penyajian data ini peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa di Yayasan Al-Amin menggunakan sistem kepemimpinan 

kolektif untuk mengembangkan organisasi pendidikan yang 

mengutamakan hubungan partisipatif di dalamnya. Meskipun disisi 

lain terkadang muncul sifat individual. 

                                                           
42

Miles, Matthew B. dan Michael Huberman, Qualitative Data Analisis: A Source Book Of New 

Methods (Beverly Hills: Sage Publication, 1984), 21. 
43

Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data, 132. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data, kegiatan 

analisispada tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi.
44

 Analisis yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan 

data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat 

menemukan pola-pola peristiwa yang terjadi. Sejak pengumpulan data 

peneliti berusaha mencari makna atau arti dari simbol-simbol, 

mencatat keteraturan pola penjelasan-penjelasan, dan alur sebab akibat 

yang terjadi. Dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut digunakan 

sebagai dasar membuat simpulan-simpulan yang sifatnya masih 

terbuka, umum, kemudian menuju ke yang rinci.
45

 Adapun pembuatan 

kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan 

data selesai. 

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa kepemimpinan yang terkadang memiliki sifat individual dan 

bergaya Laissez-Faire ternyata memerankan gaya kepemimpinan 

kolektif dengan ikatan partisipatif untuk mengembangkan organisasi 

yang ada di dalam Yayasan Al-Amin ini. 

e. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

1. Keikutsertaan yang diperpanjang.  

Sebagaimana diuraiakan di atas, bahwa peneliti dalam konteks 

penelitian kualitatif adalah instrumen kunci. Keikutsertaan peneliti 

                                                           
44

Sugiyono, Memahami Penenlitian Kualitatif, 99. 
45

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, 134 
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sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut 

tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.Di lokasi ini  

peneliti ikut masuk di tengah-tengah Yayasan mulai Desember 2017 

dan diperpanjang sampaiMei 2018. 

2. Pengamatan yang Tekun.  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang terkait tentang kegiatan-

kegiatan Kepemimpinan di Yayasan Al-AminGanduMlarakPonorogo. 

Jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan ”lingkup”, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan ”kedalaman”. Ketekunan 

pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan 

kepemimpinan dalam pengembangan organisasi pendidikan Islam di 

Yayasan Al-Amin, kemudianmenelaahnya secara rinci sampaipada 

suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu 

atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang 

biasa. 

Dalam hal ini peneliti menemukan adanya kriteria 

kepemimpinan kolektif dalam pengembangan organisasi pendidikan 

yang ada di Yayasan Al-Amin. 
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3. Triangulasi.  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam 

konteks penelitian ini, teknik  triangulasi yang digunakan hanya tiga 

teknik, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triagulasi 

penyidik.
46

 

a. Pertama,  triangulasi dengan sumber  

Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
47

 

Contoh penerapan triangulasi dengan sumber dalam konteks 

penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan: 1) Bapak 

Zayadi sebagai Pengasuh lembaga Yayasan Al-Amin. 2) Ibu 

Futiati Romlah sebagai pengawas lembaga. 3) Bapak Dawam 

Multazam R. Sebagai kepala unit pendidikan program kesetaraan 

paket C. 4) Ibu Siti Maryam sebagai kepala unit pendidikan TPQ. 

Selain wawancara penulis juga mendapatkan sumber dari data 

dokumentasi dari lembaga. 

b. Kedua, triangulasi dengan metode  

Triangulasi dengan menggunakan metode dalam konteks 

penelitian ini, digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan 

                                                           
46

Norman K. Denzin, Sociological Methods  (New York: McGraw-Hill, 1978), 65.  
47

Michael Quinn Patton, Qualitative Evaluation Methods (Beverly Hills: Sage Publications, 1987), 

hal. 331.   
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melakukan check data kepada sumber yang sama dengan metode 

yang berbeda.
48

Aplikasinya dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode hasil wawancara dan observasi di Yayasan 

Al-Amin Gandu. 

Dalam wawancara peneliti dapat menyimpulkan, bahwa di 

Yayasan Al-Amin dalam menggembangkan organisasi 

pendidikannya menggunakan peran kepemimpinan yang kolektif, 

dan hubungan partisipatis dari semua stakeholder yang ada di 

Yayasan. 

Dari hasil observasi peneliti menemukan adanya sifat 

individual, dan tipe kepemimpinan yang Laissez-Faire namun 

disamping itu terdapat hubungan partisipatif yang sehingga dapat 

menciptakan kepemimpinan kolektif untuk mengembangkan 

organisasi pendidikan yang adda di Yayasan Al-Amin. 

c. Ketiga, triangulasi dengan penyidik  

Triangulasi dengan penyidik dalam konteks penelitian ini, 

digunakan untuk pengecekan kembali derajat keabsahan data 

dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya. 

Contoh penerapannya dengan sumber dalam konteks penelitian 

ini adalah selain melalui wawancara dan observasi, penelitibisa 

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), 

                                                           
48

Ibid., 329.   
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dokumentertulis, arsip, dokumensejarah, catatanresmi, catatan 

atau tulisan  pribadi dan gambar atau foto. 

Dalam penyidikan ini peneliti mendapatkan dokumen 

tentang sejarah Yayasan Al-Amin, dan foto-foto yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yang dimana dokumen, foto dan arsip 

lainnya dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa adanya 

kepemimpinan kolektif yang diterapkan di Yayasan Al-Amin, dan 

adanya hubungan partisipatif yang baik diantara stakeholder yang 

ada di Yayasan Al-Amin. 

4. Tahapan Penelitian  

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) 

tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu 

tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian 

tersebut adalah  (1) tahap pra-lapangan,  yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

yang menyangkut persoalan etika penelitian. Tahap ini dilakukan 

bulanDesember  2017 s/d Februari 2018. (2) Tahap pekerjaan 

lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan 

data. Tahap ini dilakukan bulan Februari 2018 s/d April 2018 (3) 

Tahap analisis data, yang meliputi: analisis  selama dan setelah 
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pengumpulan data. Tahap ini dilakukan bulan Maret 2018(4) Tahap 

penulisan laporan yaitu bulan Mei 2018 s/d Juni 2018. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisikan tentang : 

BAB I : PENDAHULUAN yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian 

Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II : KEPEMIMPINAN KOLEKTIF DAN PENGEMBANGAN 

ORGANISASI PENDIDIKAN ISLAM yang berisikan tentang kajian teori 

tentang organisasi pendidikan Islam (pengertian organisasi pendidikan Islam, 

tujuan dan prinsip organisasi pendidikan Islam, dan ruang lingkup pendidikan 

Islam), kepemimpinan kolektif (pengertian kepemimpinan kolektif, tujuan 

dan prinsip kepemimpinan kolektif, karakteristik kepemimpinan kolektif, 

sistem pengambilan keputusan, dan hubungan partisipatif dalam 

kepemimpinan). 

BAB III : YAYASAN AL-AMIN GANDU MLARAK PONOROGO, dalam 

bab ini berisi tentang data umum (sejarah berdirinya Al-Amin, Keadaan 

Kepemimpinan di Al-Amin, program dan dasar kepemimpimpinan di Al-

Amin serta Pengembangan Organisasi yang ada di Al-Amin). Sedangkan data 

khusus mencakup (hasil dari analisis peneliti tentang manajemen organisasi 

pendidikan, sistem pengambilan keputusan dalam kepemimpinan serta 
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hubungan partisipatif dalam kepemimpinan kolektif yang ada di Yayasan Al-

Amin). 

BAB IV : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI YAYASAN AL-

AMIN GANDU, dalam bab ini membahas tentang manajemen organisasi 

pendidikan yang ada di Yayasan Al-Amin yaitu pengertian dan fungsi 

manajemen. 

BAB V : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEPEMIMPINAN 

KOLEKTIF DI YAYASAN AL-AMIN,  dalam bab ini membahas tentang 

cara pengambilan keputusan dalam kepemimpinan kolektif yang ada di 

Yayasan Al-Amin Gandu. 

BAB VI : HUBUNGAN PARTISIPATIF DALAM KEPEMIMPINAN 

KOLEKTIF DI YAYASAN AL-AMIN GANDU, dalam bab ini membahas 

tentang bagaimana hubungan partisipatif dalam kepemimpinan kolektif yang 

ada di Yayasan Al-Amin Gandu. 

BAB VII : PENUTUP dalam poin ini membahas tentang kesimpulan dari 

pembahasan sebelumnya dengan tujuan untuk mempermudah pembaca 

memahami intisari penelitian, kemudian dicantumkan saran dan lampiran 

sebagai kelengkapan tesis. 
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BAB II 

KEPEMIMPINAN KOLEKTIF DALAM PENGEMBANGAN 

ORGANISASI PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Kepemimpinan Kolektif 

1. Pengertian Kepemimpinan Kolektif 

Para pakar mendefinisikan tentang kepemimpinan dengan berbeda-beda 

pendapat, dari setiap perbedaan pendapat justru saling melengkapi satu sama 

lain. Adapun beberapa pendapat tentang kepemimpinan antara lain: Secara 

umum kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki 

seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, 

menggerakkan, kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh 

itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu 

maksud atau tujuan tertentu.
49

 

U. Husna Asmara, kepemimpinan adalah segenap kegiatan dalam usaha 

mempengaruhi personil dilingkungan pendidikan pada situasi tertentu agar 

melalui kerja sama mau bekerja dengan penuh tangguungjawab dan ikhlas 

demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan.
50

 Max De Pree 

mendefinisikan kepemimpinan adalah panggilan yang keluar dari hati, ia 

bukanlah sebuah jabatan (a position) tetapi sebuah pekerjaan(a job).
51

 

                                                           
49

Henry Soetopo, Waty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan (Jakarta: Bina 

Aksara, 1984), 1. 
50

Dadi Permadi, Daeng Arifin, Kepemimpinan Transformasional dan Komite Sekolah (Bandung: 

PT. Sarana Pancakarya Nusa, 2007) 45. 
51

Andreas Harefa, Menjadi Manusia Pembelajar (Jakarta: Kompas, 2000), 150. 



37 

 

 

 

John P.Kotter, kepemimpinan adalah proses membujuk (inducing) orang-

orang lain mengambil langkah menuju suaru sasaran bersama.
52

 

K. Levin, kelompok merupakan hakikat dari seluruh proses interaksi 

yang dikembangkan individu yang menyadari adanya struktur yang relatif 

stabil dan adanya kekuatan (power) yang relatif berubah karena aadanya 

tujuan tertentu prilaku, atau kegiatan komperatif yang terjadi di dalam 

kelompok.
53

 Thoha berpendapat bahwa kepemimpinan dalam organisasi, 

kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menentukan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
54

 

Amin Hadari dan M. Isom El-saha mengartikan  kepemimpinan 

kolektif sebagai proses kepemimpinan kolaboratif yang saling 

menguntungkan, yang  memungkinkan seluruh elemen sebuah institusi turut 

ambil bagian dalam  membangun sebuah kepastian yang mengakomondasi 

tujuan bersama.
55

 Kepemimpinan kolektif adalah metode memimpin yang 

tidak bertumpu pada segelintir orang/tokoh yang menonjol, Karena sifat 

organisasi serikat buruh tidak hanya milik anggotanya saja tapi juga milik 

seluruh kaum buruh atau golongan yang diperjuangkannya.
56

Kepemimpinan 

kolektif adalah suatu sistem kebersamaan dalam berorganisasi yang saling 

memberikan pengaruh berupa kontribusi, partisipasi, gagasan, pengalaman 
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untuk tujuan sistemik.
57

 Kepemimpinnan kolektif itu merupakan kegiatan 

antar anggota yang berbeda tetapi saling erat perannya dalam mencapai 

tujuan yang diharapkan.
58

 Kepemimpinan kolektif merupakan kepemimpinan 

yang tidak dijalankan oleh seorang dalam kapasitas jabatan apa saja, 

kepemimpinan kolektif tidak sama dengan kepemimpinan birokrasi yang 

cenderung sebagai pemimpin tunggal, kepemimpinan kolektif lebih banyak 

diwarnai oleh nilai-nilai kolektivitas yang berbasis rasa keikhlasan dalam 

bertanggungjawab untuk melaksanakan amanahnya.
59

 Kepemimpinan 

kolektif sitem kepemimpinan dimana pengambilan keputusan dilakukan 

secara bermusyaawarah bersama (kolektif), yang mana dalam hal ini semua 

anggota atau pengurus harus ikut terlibat secara langsung.
60

 

Chirichello, menyatakan bahwa collective leadership as creating a 

culture in which followers become leaders and leaders know when to follow 

mutuality and synergy predominate over isolationism and individualism. 

“kepemimpinan kolektif adalah menciptakan budaya yang manapengikut 

(bawahannya) menjadi pemimpin dan pemimpin tersebut tahu kapan harus 

mengikuti sifat mutualisme dan sinergi serta mampu mendominasi sifat sosial 

dan individualism.
61

 Kepemimpinan kolektif (co-ledership) dapat diartikan 

sebagai usaha memimpin bersama sebagai mitra. Petra Kunkel 

Mendefinisikan kepemimpinan kolektif sebagai kapasitas sekelompok 
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pemimpin untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan umum melalui 

asumsi kepemimpinan bersama dan fleksibel, dengan sesuai apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan.
62

 

Kepemimpinan itu mengandung beberapa unsur pokok diantaranya 

adalah: 1) Kepemimpinan melibatkan beberapa orang lain dan adanya situasi 

kelompok atau organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi. 2) 

Dalam kepemimpinan terjadi pembagian kekuasaan dan proses memengaruhi 

bawahan oleh pemimpin, dan 3) Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai.
63

 

Dari definisi yang ada diatas tentang kepemimpinan kolektif, peneliti 

menyimpulkan bahwa kepemimpinan kolektif adalah suatu aktifitas yang 

dilaksanakan lebih dari dua orang dengan cara berinteraksi saling 

memberikan pengaruh melalui komunikasi guna mencapai tujuan bersama di 

dalam sebuah lembaga. Dalam hal ini peneliti berusaha menguji teori 

kepemimpinan yang berdasarkan pada dinamika kelompok menurut Darwin 

Cartwight dan Alvin Zedor menyatakan bahwa suatu dimensi dari salah satu 

gaya kepemimpinan akan memperhatikan beberapa tujuan tertentu. 

Disamping itu gaya itu akan memengaruhi anggota kelompok dalam rangka 

memelihara (mempertahankan) hubungan kerjasama kelompok itu.
64
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2. Tujuan dan Prinsip Kepemimpinan Kolektif 

Dalam sebuah pengertian kepemimpinan terdapat faktor-faktor 

penting yaitu: 1) Pendayagunaan pengaruh, 2) Hubungan antar manusia, 3) 

Proses komunikasi, dan 4) Pencapaian tujuan.
65

 Tujuan kepemimpinan kolektif 

adalah menyukseskan tujuan bersama sebuah kelompok organisasi 

masyarakatnya, dengan membangun kelompok yang menanamkan pada 

kepentingan bersama, mendorong memudahkan interaksi yang memuaskan.
66

 

Sebuah kepemimpinan kelompok yang efektif dapat memenuhi kebutuhan 

anggotanya, dalam hal ini memiliki tujuan membuahkan kepastian dari setiap 

kegiatan, kepemimpina rajin berkreasi dengan anggotanya, memiliki rasa 

ketergantungan kepada anggota dengan tidak berlebihan.
67

 Cara melaksanakan 

pimpinan kolektif yaitu dengan mengadakan rapat-rapat periodik didalam 

badan-badan kolektif. Rapat-rapat periodik itu harus teratur. Masing-masing 

anggota kolektif harus mempersiapkan diri sebelum berapat. Masing-masing 

anggota kolektif melaporkan apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya, Sesuai dengan tanggungjawab atas pekerjaannya masing-

masing.
68

 

Fungsi pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan peran penting 

bagi keberadaan dan kemajuan organisasinya, fungsi kepemimpinan memiliki 

dua aspek yaitu: 1) fungsi administrasi, yang mengadakan formulasi 
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kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. 2) fungsi sebagai top 

manajemen, yaitu mengadakan planing, organizing, staffing, directing, 

commanding, controling.
69

Menurut Hadari Nawawi, fungsi kepemimpinan 

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok 

masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam 

bukan di luar, pemimpin harus berusaha menjadi bagian di dalam situaassi 

kelompok atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi: 

1. Tingkat kemampuan mengarah dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, 

terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. 

2. Tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam 

melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi, yang 

dijabarkan dan dimanipestasikan melalui keputusan-keputusan dan 

kebijakan pemimpin. 

Dari dua dimensi tersebut secara operasional dibedakan menjadi 

beberapa fungsi pokok yaitu: intruktif, konsultatif, partisipasi, perencanaan, 

pengelolaan, koordinasi, pengawasan, delegasi dan pengendalian.
70

 

Pemimpin dalam struktur sosial berfungsi sebagai pengatur dan 

pengawas agar tujuan kolektif bisa tercapai, yang selanjutnya Hoy dan Miskel 

mengatakan Power and Aouthority dinyatakan sebagai kemampuan untuk 

membuat orang lain melakukan apa yang pemimpin kehendaki. Sebagaimana 

Weber mendefinisikan kepemimpinan bahwa seorang aktor yang berada dalam 
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sebuah jabatan tertentu pada sebuah hubungan sosial bisa memenagkan apa 

yang ia kehendaki walaupun dengan cara melawan.
71

 

Dalam pengambilan keputusan di dalam dinamika kelompok suatu 

prinsip yang baik ialah pihak yang akan dipengaruhi oleh suatu keputusan 

hendaknya diajak untuk ikut mengambil bagian atau dipartisipasikan dalam 

proses pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan yang demokratis, prinsip 

ini harus diterapkan, bukan berarti bahwa semua masalah harus dibicarakan 

dan duputuskan oleh semua pihak, melainkan bahwa jiwa demokratis itu harus 

dilaksanakan dengan penghargaan terhadap pemikiran, kepribadian, 

kemampuan dan tanggungjawab orang lain.
72

 

Dalam dunia kepemimpinan di dalam dinamika kelompok prinsip 

hubungan partisipasi sangatlah penting. Prinsip partisipasi dalam suatu 

kepemimpinan pendidikan yang demokratis, masalah partisipasi setiap staf 

pada setiap usaha lembaga sebagai kepentingan yang mutlak dan harus 

dibangkitkan. Jika di dalam organisasi menunjukkan partisipasi secara aktif, 

berarti satu fungsi kepemimpinan telah dapat dilaksanakannya dengan baik, hal 

ini berarti ing madyo mangun karso.
73

 

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

kepemimpinan kolektif memiliki tujuan yaitu untuk menyukseskan organisasi 

pendidikannya dengan cara memenuhi kebutuhan anggota organisasinya dan 
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melakukan interaksi dengan cara komunikasi (musyawarah) dalam pembagian 

tugas ataupun dalam mencari solusi untuk memecahkan suatu massalah yang 

sedang dihadapi di dalam suatu lembaga. Dan kepemimpinan kolektif memiliki 

prinsip untuk selalu aktif dalam berpartisipasi di dalam sebuah lembaga 

organisasi. 

3. Karakteristik Kepemimpinan Kolektif 

Pada hakikatnya, kepemimpinan pendidikan berdasarkan demokrasi 

Pancasila dijiwai trilogi kepemimpinan pendidikan: Ing Ngarso Sung Tulodo,  

Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Dalam dunia pendidikan 

pemimpin itu harus memiliki ketrampilan, adapun keterampilan dalam 

kepemimpinan pendidikan diantaranya adalah keterampilan memimpin, 

keterampilan menjalin hubungan kerjasama dengan sesama manusia, 

keterampilan menguasai kelompok, keterampilan mengelola administrasi 

personalia, dan keterampilan menilai.
74

 Ada beberapa tipe kepemimpinan 

diantaranya, 1) Tipe kepemimpinan otokratik tipe pemimpin yang tindakan 

yang menurut kemauannya sendiri, 2) Tipe kepemimpinan demokratif tipe 

pemimpin yang keterbukaan dan keinginan memposisikan pekerjaan dari, oleh 

dan untuk semua. 3) Tipe Kepemimpinan permisif tipe pemimpin yang tidak 

mau ambil pusing atau tidak bersikap pada makna sikap yang sesungguhnya.
75
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Karakteristik kepemimpinan kolektif memiliki konsep funcion of 

the group, kepemimpinan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan 

sifat-sifat yang ada pada seseorang, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh 

sifat-sifat dan ciri-ciri kelompok yang didampinginya.
76

 Dalam 

membangun sebuah tim atau organisasi kepemimpinan ini memiliki ciri 

diantaranya: (1) Proses Pembentukan, ruang lingkup dalam peran 

hubungan yang melekat pada pemimpin meliputi peran pemimpin dalam 

pembentukan dan pembinaan tim-tim kerja, pengelolahan tata pegawaian 

yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi, pembukaan pembinaan 

dan pengendalian hubungan eksternal dan internal organisasi serta 

perwakilan bagi organisasi. (2) Anggota Tim, anggota tim yang baik maka 

harus: mengerti tujuan yang baik, memiliki rasa saling kebergantungan dan 

saling memiliki, menerapkan bakat dan pengetahuan untuk sasaran tim, 

dapat bekerja secara terbuka, dapat mengekspresikan gagasan, opini dan 

ketidaksepakatan, mengerti sudut pandang yang satu dengan yang lain, 

mengembangkan ketrampilan dan menerapkanya pada pekerjaan, 

mengakui bahwa konflik adalah hal yang normal, berpartisipasi dalam 

keputusan. (3) Peranan Kepemimpinan dalam Tim, dalam kepemimpina 

ini, pemimpin sebagai proses untuk memberikan pengarahan dan pengaruh 

kepada kegiatan yang berhubungan dengan tugas kelompok anggotanya.
77

 

Gaya kepemimpinan memiliki ciri-ciri, semua kebijakan terjadi 

pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan 
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bantuan dari pemimpin, kegiatan didiskusikan, langkah umunya untuk 

tujuan kelompok dibuat, para anggota bebas bekerja dengan siapa saja 

yang mereka pilih dan pembagian tugasnya ditentukan oleh kelompok.
78

 

Dari uraian yang ada tentang karakteristik kepemimpinan, penulis 

menyimpulkan bahwa kepemimpinan kolektif memiliki karakteristik 

ataupun ciri yang bersifat bersama, bekerja bersama, memutuskan hasil 

dari sebuah musyawarah dengan kesepakatan bersama, memberikan hak-

hak pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anggotanya, 

dengan kata lain bisa diberikan simbol dengan ciri dari kita (ide), untuk 

kita (pekerjaan dan terpenuhinya kebutuhan), dan kembali ke kita 

(hasilnya) dari  jerih payah didalam sebuah lembaga. 

B. Manajemen dan Organisasi Pendidikan Islam 

1. Manajemen 

Manajemen merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan 

dari proses berjalannya suatu organisasi, tanpa adanya suatu manajemen tidak 

mungkin tujuan organisasi dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan 

efesien, di dalam kegiatan manajemen terdapat planing, organizing, 

controling dan lain-lain. Seorang pemimpin harus berusaha untuk 

mempertinggi mutu para anggotanya, dalam sebuah organisasi hendaknya 

juga berusaha untuk tukar pengalaman berharga bagi para anggota lembaga 

dalam memegang jabatannya. Pelaksanaan pendidikan agar dapat 

dipertanggungjawabkan, maka seorang pemimpin harus menempatkan 
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anggotanya  menggunakan cara “The right man in the right place”, untuk itu 

seorang pemimpin harus mahir dan cakap dalam:  

a. Memilih dan mengangkat guru yang dibutuhkan untuk mengajar suatu 

kelas dan tingkat, atau fakultas tertentu. 

b. Menciptakan suasana kerja yang harmonis sehingga tujuan pendidikan 

dapat dicapai semaksimal mungkin. 

c. Memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan mutu 

guru/pendidikan. 

e. Membagi pengalaman yang berharga bagi peningkatan guru. 

f. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti penataran dan perayaan 

(olahraga, kesenian). 

g. Mengikutsertakan guru dalam kegiatan administrasi personalia, misalnya 

dalam penyelekseian guru baru, perencanaan dan pelallksanaan orientasi 

dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.
79

 

Beberapa Ahli berpendapat tentang manajemen, Mary Parker Follet, 

manajemen adalah seni karena untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain 

dibutuhkan ketrampilan khusus. James A.S. Stoner yang mendefinisikan 

manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan 

sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan, manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang dilakukan 
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melalui usaha orang lain.
80

 Manajemen adalah kolektivitas manusia yang 

melakukan aktifitas manajemen. manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi 

dengan menggunakan semua sumer  daya organisasiuntuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.
81

 

Ramayulis mengatakan, manajemen pendidikan Islam adalah proses 

pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (umat Islam, lembaga 

pendidikan atau lainnya), baik perangkat keras maupun lunak, pemanfaatan 

tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efesien 

dan produktif, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia 

maupun di akhirat.
82

 

a. Kegunaan manajemen 

Dalam manajemen pendidikan Islam, ada dua kegunaan 

manajemen, yaitu: Pertama, kegunaan teoritis, adalah manfaat yang 

diberikan oleh manajemen sebagai ilmuan kepada seluruh unssur 

organisasi, baik dalam bentuk perusahaan maupun struktur organisasi 

lainnya yang terdapat dilingkungan masyarakat, termasuk lembaga 

pendidikan. Kedua, kegunaan praktis bahwa teori itu berguna digunnakan 

dalam aktifitas yang sesungguhnya, lembaga pendidikan dan organisasi 

jenis lainnya dapat mempraktikkan fungsi-fungsi manajemen dan aliran-
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alirannya dengan menerapkan asas-asas manajemen menjadi bagian dari 

sistem yang berlaku pada lembaga pendidikan atau organisasi lainnnya. 

Henry Fanyol, mengatakan kegunaan manajemenn yang 

berkaitan dengan prinsip: division of work, authority and responsibility, 

discipline, unity of command, unity of direction, mengutamakan 

kepentingan organisasi, reward, penerapan profesional kerja, pelaksanaan 

asas-asasnya.
83

 

Dari pengertian tentang manajemen, penulis menyimpulkan 

bahwa manajemen adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan didalam 

sebuah lembaga secara kolektif untuk mencapai tujuan yang telah menjadi 

cita-cita lembaga tersebut. 

2. Organisasi Pendidikan Islam 

Organisasi sebagai salah satu fungsi manaemen sesungguhnya telah 

banyak disefinisikan oleh para ahli. Gibson at.all dalam Imam Machali dkk. 

mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat 

meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara 

sendiri-sendiri.
84

 Pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah penentuan 

struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas 
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secara transparan, dan jelas dalam lembaga pendidikan, baik bersifat 

individual, kelompok maupun kelembagaan.
85

 

James L. Gibson, menyatakan bahwa organisasi merupakan entitas-

entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil tertentu yang tidak 

mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara 

mandiri.
86

 Robbins mendefinisikan organisasi seabagai kesatuan (entity) 

sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif 

terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok 

tujuan.
87

 Menurut Dimock, organisasi adalah perpaduan secara sistematis 

daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan/ berkaitan utnuk 

membentuk suatu kesatuan yang bulat mmelalui kewewenangan, koordinasi 

dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
88

 Veitzal 

Rivai mendefinisikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan 

masyarakat dapat meraihhasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh 

individu secara sendiri, organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang 

terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai suatu sasaran tertentu.
89

 

Organisasi pendidikan Islam merupakan sekumpulan orang yang 

memiliki tujuan sama, yaitu untuk membentuk generasi Islam yang mampu 

memberikan makna peradaban manusia secara Islami. Jika mengikuti 
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pendapat modern, organisasi pendidikan Islam adalah suatu sistem yang 

terdiri dari bagian-bagian atau variabel yang saling bergantungan secara 

timbal balik menjadi suatu regu (komunitas) sosial dalam sistem masyarakat 

yang lebih luas untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dengan rule of game  

sesuai aturan Islam.
90

 

Dari definisi yang ada penulis menyimpulkan bahwa orgnisasi 

pendidikan Islam adalah sebuah wadah yang memiliki tujuan untuk 

membentuk generasi dengan cara yang Islami, yang dimana organisasi ini 

dapat dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang ada di dalam dan di luar 

lembaga tersebut, selain itu orang-orang yang berada dalam organisasi yang 

berperan sebagai pengerak memiliki tujuan yang sama. 

3. Tujuan dan Prinsip Organisasi Pendidikan Islam 

a. Tujuan Organisasi Pendidikan Islam 

Sebuah organisasi yang berdiri pastilah memiliki sebuah tujuan 

yang ingin dicapai, Tujuan organisasi merupakan kebutuhan yang ingin 

dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, visi merupakan keinginan jangka 

panjang yang direalisasikan melalui usaha pencapaian tujuan jangka 

pendek, dan tujuan ini ingin dicapai oleh orang-orang yang membentuk 

organisasi. Organisasi bisa dikatakan sebagai alat administrasi manajemen 

dalam melaksanakan segala kebijakan/ keputusan yang dibuat pada 

tingkatan administratif maupun manajerial. Organisasi dapat ditinjau dari 

                                                           
90

Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori dan Praktik 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 124. 



 

 

dua sudut, organisasi dipandang sebagai wadah dan sebagai proses yang 

berusaha untuk menyoroti interaksi antara orang-orang yang terlibat di 

dalam organisasi.
91

 

Tujuan dalam sebuah organisasi adalah sesuatu yang ingin 

dicapai, yang dapat dibedakan dalam jangka panjang, jangka menengah 

dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang 

yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah 

organisasi dengan melakukan misi. Jangka menengah merupakan sasaran 

antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, tujuan jangka menengah 

merupakan akumulasi dari pencapaian tujuang jangka pendek beberapa 

tahun. Tujuan jangka pendek adalah merupakan sasaran tahunan yang 

harus dicapai organisasi dalam rangka mencapai sasaran jangka panjang 

(visi), seperti sasaran jangka panjang, sasaran jangka pendek atau tahunan 

harus diukur, kuantitatif, menantang, realistis, konsisten dan mempunyai 

prioritas.
92

 

Adapun tujuan organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Mengajak keompok sasaran agar lebih reponsif terhadap isu dan 

permasalahan yang terjadi disekitar. 

2. Merangsang terciptanya pendekatan dan solusi kreatif dalam menjawab 

isu dan permasalahan dengan menggunakan media budaya populer. 
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3. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian kelompok sasaran dibidang 

media. 

4. Menjembati pemikiran kritis kelompok melalui media diskusi.
93

 

Dari definisi yang ada, penulis menyimpulkan bahwa organisasi 

pendidikan Islam memiliki tujuan untuk mengajak kelompoknya berfikir 

kritis dan mengembangkan ide kreatif dan keahlian yang anggota organisasi 

miliki untuk mewujudkan organisasi pendidikan yang bagus, aktifitas ini 

dilaksanakan dengan cara diskusi bersama semua anggota organisasi, dukan 

dengan cara individual. 

b. Prinsip Organisasi Pendidikan Islam 

Untuk dapat menciptakan dan menggerakkan suatu organisasi 

secara berhasil, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Perumusan tujuan secara jelas. Tujuan menjadi hal mendasar dalam 

organisasi. Tanpa tujuan, organisasi ibarat kapal yang berlayar tanpa 

arah, sehingga mudah terombang ambing oleh ombak atau 

ketidaktentuan. 

2. Setelah tujuan ditetapkan secara tegas, anggota kelompok harus 

benar-benar memahami dan menjiwai tujuan yang akan dicapai itu. 

Dengan dipahaminya tujuan-tujuan organisasi dengan baik, maka 

akan memungkinkan mereka memperoleh pedoman dalam bekerja 

dan menilai hasil yang telah dicapai. Di samping itu para bawahan 
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dapat bertindak dengan penuh kesadaran, bukan karena terpaksa atau 

tanpa tujuan. 

3. Adanya pembagian kerja sedemikian rupa. yang dilakukan atas dasar 

perbedaan kemampuan dan minat anggota organisasi. Tetapi juga 

harus terkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi bekerja sendiri-

sendiri tanpa memperhatikan tujuan sebenarnya yang akan dicapai. 

4. Pelimpahan wewenang harus sesuai dengan tanggung jawab.  

5. Penetapan hirarkhi wewenang dari atas sampai ke bawah harus 

dilakukan secara tegas agar dapat memberikan gambaran pola 

hubungan kerja yang perlu dipelihara. 

6. Kesatuan arah. Maksudnya semua kegiatan semua sumber yang 

digunakan dalam organisasi harus mengarah pada tujuan yang sama. 

7. Adanya kesatuan perintah (unity of command). Setiap anggota 

kelompok hanya memiliki satu pimpinan atau atasan langsung, 

kepada siapa ia menerima perintah, memberikan laporan dan 

mempertanggungjawabkan kegiatannya. 

8. Batas kemampuan pengawasan (span of control).
94

 

Di antara manfaat dan tujuan organisasi pendidikan adalah: 

a. Mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan dan sumber daya 

yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. 
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b. Terciptanya efektifitas dan efisiensi organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan. 

c. Sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang 

dimiliki. 

d. Menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain.
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Dari uraian yang ada, penulis menyimpulkan bahwa organisasi 

pendidikan Islam mempunyai prinsip untuk berhasil harus memiliki 

kesatuan arah yang sama dalam merumuskan tujuan dan memberikan 

wewenag pembagian kerja sesuai dengan tanggungjawab serta adanya 

pengawasan dari pemimpin. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

Ruang lingkup pendidikan Islam sangat luas, diantaranya: 

1. Perbuatan pendidik itu sendiri, Perbuatan mendidik merupakan seluruh 

kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikaap yang dilakukan oleh 

pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didik. perbuatan 

mendidik disebut dengan istilah ta‟dhib. 

2. Anak didik, anak didik merupakan obyek terpenting dalam pendidikan, 

hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu dilakukan 

hanyalah untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan Islam 

yang dicita-citakan. Dalam pendidikan Islam anak didik disebut 

dengan istilah santri, muta‟alim, thᾱ lib, tilmῑ dz, muhadhab. 
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3. Dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi 

fundamental serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam ini 

dilakukan, secara ringkas, tujuan pendidikan Islam yaitu ingin 

membentuk anak didik menjadi manusia muslim yang bertaqwa 

kepada Allah S.W.T dan berkepribadian muslim. 

4. Pendidik, pendidik merupakan subyek yang melaksanakan pendidikan 

Islam, pendidik memiliki peran penting untuk berlangsungnya 

pendidikan. 

5. Materi pendidikan Islam, yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar 

ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa untuk disampaikan 

kepada anak didik. 

6. Metode pendidikan Islam, metode pendidikan ini merupakan cara yang 

paling tepat oleh pendidik untuk menyampaikan materi kepada anak 

didik, metode disini mengemukakan bagaimana mengolah, menyususn, 

menyajikan materi pendidikan agar materi tersebut dapat dengan 

mudah diterima oleh peserta didik. 

7. Evaluasi, memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau 

penilaian terhadap hasil belajar anak didik. 

8. Alat-alat pendidikan Islam, yaitu alat pendidikan yang digunakan 

selama melaksanakan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan 

tersebut dapat berhasil. 



 

 

9. Lingkungan sekitar, yaitu keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh 

dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan.
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Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan, bahwa ruang 

lingkup pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang berkaitan dalam 

dunia pendidikan, baik itu dari segi tujuan pendidikan, pendidik, anak 

didik, materi pendidikan, alat-alat pendidikan, kegiatan evaluasi 

pendidikan dan segala sesuatu yang berpengaruh dengan lokasi pendidikan 

terutma lingkungan sekitar lembaga pendidikan. 

C. Langkah Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Kolektif 

Pengambilan keputusan merupakan kegiatan penting terutama bagi 

seorang pemimpin dalam suatu lembaga, karena mengambil keputusan itu 

merrupakan pengawasan bagi pemimpin, setiap keputusan dalam wewenang 

pemimpin itu harus dibagi, dalam pembagian tetap harus memperhatikan 

perbedaan antara keputusan yang menjadi wewenang dan yang menjadi 

tanggungjawab pemimpin. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih 

sejumlah alternatif, sebuah kepitusan yang diambil di dalam sebuah organisasi itu 

sangat berpengaruh terhadap jalannya sebbuah lembaga tersebbut. Ada beberapa 

model yang dipaparkan menurut para ahli, diantaranya: 

a. Model Mintzberg, Drucker, dan Simon 

Mintzberg, memberikan tiga tahap dalam proses pengambilan keputusan 

yaitu: (1)tahap identifikasi, (2) tahap pengembangan, dan (3) tahap pemilihan. 

Drucker seorang ahli pemimpin organisasi memberikan enam langkah dalam 
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proses pengambilan keputusan yaitu: (1) mendefinisikan masalah, (2) 

menganalisis masalah, (3) mengembangkan alternatif pemecahan masalah, (4) 

memutuskan satu pemecahan masalah terbaik, (5) merencanakan tindakan yang 

efektif, dan (6) memantau dan menilai hasilnya. Simon, pemenang Nobel teori 

pengambilan keputusan menggambarkan proses pengambilan keputusan atas tiga 

tahap yaitu: (1) kegiatan intelijen, (2) kegiatan disain, dan (3) kegiatan 

pemilihan.
97

 

b. Model Lunenburg dan Ornstein (Pengambilan Keputusan Klasik) 

Model pengambilan keputusan klasik berasumsi bahwa keputusan merupakan proses 

rasional dimana keputusan diambil dari salah satu alternatif terbaik. Model klasik 

didasarkan konsep rasionalitas lengkap (complete rationality).
98

Sesuai dengan model 

klasik, proses pengambilan keputusan dibagi atas enam langkah logis seperti yang 

ditunjukkan gambar berikut:  

 

2.1 Gambar Model Pengambilan Keputusan Klasik 
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c. Model Pengambilan Keputusan Perilaku 

Model ini didasarkan sejauh mana keputusan itu dapat memberikan 

kepuasan. Model ini juga mempertimbangkan pengambilan keputusan atas dasar 

rasionalitas kontekstual dan rasionalitas retspektif. Rasionalitas kontekstual 

artinya keputusan tidak hanya didasarkan oleh ketentuan tersurat (tekstual) tetapi 

juga yang tersirat (kontekstual).
99

 

d. Model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Vrodiom, Yetton, 

Vroom, Reinhartz and Beach bahwa para pemimpin membuat keputusan 

secara mandiri atau berkonsultasi dan melibatkan para anggota kelompok 

seperti halnya komite sekolah. Walaupun demikian, pada akhirnya seorang 

kepala sekolah akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang diberikan oleh segenap komponen organisasi dan data 

yang tersedia. Morgan dan Bowers dalam Reinhartz and Beach (2004) telah 

mengidentifikasi ada 4 (empat) komponen model pengambilan keputusan, 

yakni: (1) assessment, (2) metacognition, (3) shared mental model, dan(4) 

resource management. Komponen pertama, assessment melibatkan aktivitas 

identifikasi masalah dan pengumpulan data. Komponen kedua, metacognition 

memberikan peluang kepada para pengambil keputusan untuk memperbaiki 

atau memperdalam masalah yang telah dirumuskan. Komponen ketiga, 

shared mental model merupakan penciptaan pemahaman bersama akan suatu 

masalah yang dihadapi. Yang terakhir, resource managemen di mana para 

anggota membuat keputusan dengan menggunakan segenap, pengalaman, 
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ketrampilan, dan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi bersama di dalam organisasi.
100

 

Dalam pengambilan keputusan pemimpin hendaknya berkonsultasi 

dengan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk menempati langkah-langkah 

pengambilan keputusan, diantaranya: 1) melihat sebanyak mungkin alternatif, 2) 

menentukan alternatif dilihat dari segi akibat-akibatnya, 3) menetapkan 

keputusan.
101

Soekarto Indrafachrudi menawarkan model dalam pengambilan 

keputusan diantaranya: 

a. Metode pengambil keputusan model I 

Adapun langkah-langkahnya adalah: 

1) Menentukan dan membatasi masalah 

Dalam langkah ini perlu diperhatikan istilah yang dipergunakan, 

penggunaan istilah yang tidak tepat untuk menggambarkan suatu situasi dapat 

menimbulkan banyak masalah dan menimbulkan penafsiran yang berbeda-

beda mengenai masalah yang sama, masalah harus dirumuskan dengan jelas 

dan tepat dengan kata-kata yang berisi realita bagi pembaca atau pendengar. 

2) Manganalisis dan menilai masalah 

Penganalisisan dan penilaian oleh kelompok sangat bermanfaat, 

rumusan masalah yang telah didefinisikan dengan baik harus dianalisis dan 

dinilai dengan teliti, bilamana perumusan masalah kurang tepat dapat 

menghasilkan keputusan yang salah. Dalam menilai masalah ada baiknya 
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untuk mencoba menjawab pertanyaan seperti: apa arti masalah ini bagi 

lembaga? Apa yang bisa kami lakukan? Bagaimana memperbaiki situasi 

seperti ini? 

3) Menyusun kriteria penilaian 

Menyusun kriteria ini adalah hal yang sangat penting, karena akan 

menentukan apakah pengambilan keputusan itu berhasil dan memuaskan atau 

tidak. 

4) Mengidentifikasi alternatif 

Dalam memilih aalternatif hendaknya berpedoman pada kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi masalah ini sangat 

penting maka harus didiskusikan secara mantap, tidak perlu terlalu banyak 

alternatif, cukup 2 atau 3, tetapi yang tetapi yang tepat, cocok dan disepakati 

oleh anggota kelompok. 

5) Memilih alternatif terbaik 

Memilih alternatif terbaik dengan cara dicari segi positif dan 

negatifnya, kemudian mengadakan penilaian melalui kriteria yang ditetapkan, 

alternatif yang banyak positifnya itulah yang kemudian dipilih sebagai 

penyelesaian yang final. 

6) Melaksanakan keputusan 

Dalam melaksanakan keputusan, ada tiga langkah yang bisa 

dilaksanakan: 1) penyusunan program, 2) pengawasan dan 3) penilaian. 

 

 



 

 

b. Metode pengambilan keputusan model II 

Ada enam langkah dalam pengambilan keputusan pada model II 

ini, yaitu: 

1) Merumuskan tujuan 

Langkah merumuskan tujuan organisasi sangat penting, bila tujuan 

itu jelas maka anggota organisasi akan terhindar dari pengambilan keputusan 

yang keliru sehingga pelaksanaannya akan efektif, pemimpin harus mempunyai 

informasi dan pengertian yang diperlukan untuk membuat pertimbangan, 

penjelasan mengenai tujuan membuat arahan yang jelas untuk mencapai hasil 

yang efektif. 

2) Kriteria yang rasional 

Kriteria yang rasional adalah kriteria yang akan mengukur 

keberhasilan dalam mencapai tujjuan organisasi, kriteria ini akan digunakan 

sebagai pedoman untuk penilaian berhasil, cukup berhasil atau gagal. 

3) Kondisi pegawai 

Dalam prosedur ini, untuk menjamin rasionalitas tindakan para 

pegawai dalam organisasi haruslah memilih orang yang mempunyai 

pemahaman untuk menerima tujuan organisasi. 

4) Garis kewenangan yang formal 

Kondisi pekerjaan merupakan pembatasan terhadap keputusan yang 

akan diambilnya, kepala bagian keuangan tidak bisa mengambil keputusan 

kepala bagian perlengkapan. 

 



 

 

5) Informan yang relevan 

Dalam proses pengambilan keputusan dibutuhhkan informasi yang 

relevan, ada tiga sumber informan yang perlu diperhatikan: 

 

a. Sumber dari lembaga 

b. Sumber dari bawahan 

c. Sumber dari pengelola dan staf 

6) Pembatasan waktu 

Pembatasan waktu sangat penting dalam menyelesaikan tugas dalam 

suatu lembaga.
102

 

D. Hubungan Partisipatif dalam Kepemimpinan Kolektif 

1. Motivasi Partisipasi 

Upaya untuk merangsang efektifitas kelompok akan dapat dicapai 

jika setiap anggota mampu mengerjakan tugas kelompok secara bersama-

sama, tugas pemimpin adalah menggerakkan anggotanya supaya menerima 

tujuan kelompok sebagai tujuan dirinya, ada dua cara yang dapat dilakukan 

untuk mencapai maksud tersebut, pertama, membuat kondisi saling 

membutuhkan diantara anggota kelompok di dalam menjalankan fungsinya. 

Kedua, penerapan metode pembuatan keputusan kelompok (the group 

decision making method), yaitu mengundang peran serta anggota kelompok di 

dalam proses pembuatan keputusan-keputusan. Efektivitas partisipatif 
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biasanya dibatasi oleh berbagai kondisi, ada lima faktor yang diduga kuat 

mempengaruhi tingkaat partisipasi anggota kelompok, yaitu: 

a. Perasaan partisipasi 

b. Sikap pada pekerjaan 

c. Kebutuhan akan kebebasan 

d. Kepatuhan 

e. Penampilan kerja
103

 

2. Prinsip Partisipasi 

Prinsip ini dipandang sebagai kepentingan yang mutlak yang harus 

dibangkitkan. Pemimpin dengan berbagai usaha berusaha mencoba 

membangkitkan dan memupuk kesadaran setiap stafnya agar mereka merasa 

dan rela ikut bertanggung jawab, dan selanjutnya secara aktif ikut serta 

memikirkan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut 

perencanaan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran. 

Keberhasilan pemimpin dalam menimbulkan minat, kemauan dan kesadaran 

bertanggung jawab pada setiap staf akan meningkatkan partisipasi mereka, 

bahkan diperluas pada individu di luar staf yang ada hubungan langsung atau 

tidak langsung dengan penyelenggara pendidikan dan pengajaran pada lebaga 

kerjanya.
104
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3. Hubungan Partisipatif 

Hubungan partisipatif adalah interaksi yang demokratif dan salah 

satu ciri proses demokrasi ialah titik berat yang diletakkan pada kegiatan 

sosial yang koperatif dimana perorangan maupun kelompok dalam lembaga 

pendidikan dapat menciptakan pengalaman belajar yang diharapkan bagi 

anak-anak dan remaja. Kalau staf dalam lembaga pendidikan berfikir dan 

membuat rencana bersama-sama dalam suasana saling mempercayai dan 

saling menghargai, maka pemikiran yang baik dari semua orang akan 

mempengaruhi tingkah laku kelompok dan melahirkan keputusan-keputusan 

yang sehat. 

Adapun kebaikan-kebaikan kepemimpinan kelompok antara lain: 

a. Kemungkinan untuk mendapatkan jalan penyelesaian lebih besar jika 

yang memikirkan itu suatu kelompok, bukan hanya seorang. 

b. Secara moril kelompok akan meningkatkan kalau masing-masing anggota 

merasa pendapatannya diharapkan dan dihargai. 

c. Dalam menjalankan kebijakannnya, pemimpin berpegang kepada garis-

garis yang telah ditetapkan bersama. 

d. Kebijakan lembaga pendidikan akan lebih dipahami dan karena itu 

dilaksanakan dengan penuh kesadaran, simpati dan inisiatif. 

e. Setiap anggota/staf ditingkatkan dalam memanfaatkan demokrasi, baik 

secara praktik maupun teori dengan berpartisipasi dalam menyusun 

kebijakan yang akan ditempuh. 



 

 

f. Suasana yang demokratis di dalam lembaga pendidikan akan sangat 

berpengaruh dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama. 

g. Hubungan dengan masyarakat akan lebih baik lagi kalau para pendidik 

menerima dan menghayati prinnsip-prinsip demokrasi di lembaga 

pendidikannya, sehingga orang tua dapat dihubungi dan diikutsertakan 

secara demokrasi.
105
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BAB III 

YAYASAN AL-AMIN GANDU MLARAK PONOROGO 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Al-Amin Gandu 

Berdirinya Yayasan Yatim Piatu Al-Amin Gandu Mlarak 

Ponorogo dilatar belakangi oleh pengalaman batin yang cukup panjang 

dari suami-istri Drs. H. Ahmad Zayadi dan Dra. Hj. Futiati Romlah, yang 

selama 10 tahun berkeluarga belum dikaruniai dzuriyyah, dan puncak 

tercetusnya pada saat menunaikan ibadah haji tahun 1987, yakni sesaat 

setelah thawaf ifadhah bertepatan di depan Babussalam salah satu pintu 

Masjidil Haram di Mekah. Setelah menunaikan ibadah haji ini, secara 

spontan istri (Dra. Hj. Futiati Romlah) mengajukan ide untuk menangani 

anak-anak kurang beruntung yaitu yatim/ piatu/ dhu‟afa, dan tanpa berfikir 

panjang suami (Drs. H. Ahmad Zayadi) langsung menyetujuinya. 

Sesampai di rumah ide tersebut dimintakan pendapat kepada para 

tokoh masyarakat yang ketepatan sempat berziarah haji kepadanya, dan 

kesemuanya menyambut baik ide tersebut, termasuk Bapak KH. Sutaji 

Tajuddin, MA selaku imam haji kloternya, kemudian keluarga Bapak H. 

Ahmad Zayadi dan Ibu Hj. Futiati Romlah mengangkat semua anak yatim/ 

piatu yang sedang belajar di MI Ma‟arif Gandu sebagai modal anak asuh 

pertama, pada saat itu terangkat 19 anak yatim/ piatu. 

Disadari bahwa untuk melestarikan dalam pelaksanaan ini perlu 

dibentuk suatu badan hukum, dalam hal ini berbentuk yayasan, oleh



 

 

 

karena itu Bapak H. Ahmad Zayadi dan Ibu Hj. Futiati Romlah mengajak 

H. Mahfudh Hakim, BA dan Ibu Hj. Siti Qomariyah Mahfudh untuk 

mendirikan yayasan tersebut pada hari Sabtu, 11 Muharam 1408/ 5 

September 1987. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga dapat disahkan 

pada tanggal 22 Rabi‟ulawwal 1408/ 24 November 1987. Dengan ridho 

Allah S.W.T setelah yayasan didirikan akhirnya dzurriyah yang 

diharapkan menjadi kenyataan. Lahirlah dua anak putra dan putri: Enda 

Arova Rohmatuka (Juni 1988) dan Dawam Multazam Rohmatulloh (Juni 

1990). 

Adapun personalia kepengurusan yang pertama adalah: 

1. Ketua  : Drs. H. Ahmad Zayadi 

2. Sekretaris  : H. Mahfudh Hakim, BA 

3. Bendahara  : Hj. Siti Qomariyah 

4. Pembantu Umum : Dra. Hj. Futiati Romlah 

Yayasan dinotariskan pada Notaris Ny. Kustini Sosrokusumo, SH, 

pada hari Selasa 22 Desember 1987, dengan Akta No 6/1987 dan 

didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo nomor 81/1987 

pada tanggal 24 Desember 1987, kemudian didaftarkan pada kantor 

cabang Dinas Sosial Daerah Ponorogo pada tanggal 13 Agustus 1991 

nomor 220/498/111.35/1991, pada Badan Koordinasi Kegiatan 

Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Jawa Timur pada tanggal 9 September 

1995 nomor 043/F.1BK3S/XI/1995, pada Kantor Wilayah Departemen 

Sosial Propinsi Jawa Timur pada tanggal 9 Oktober 1995 nomor 
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385/STP/OROS/IX1995, dan terakhir didaftarkan ulang pada Dinas Sosial 

PropinsI Jawa Timur pada tanggal 9 Januari 2004 nomor 

460/39/110.009/02/STPU/OS/I/2004. 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa anak yatim/ piatu 

asuhan yayasan yang pertama adalah 19 anak, jumlah anak asuh yang 

ditangani bertambah dan berkurang, sejalan dengan perkembangan fasilitas 

dan dana yang dapat disediakan oleh yayasan. Saat sejarah singkat ini 

ditulis jumlah anak asuh yang telah ditangani oleh yayasan sebaanyak 174 

anak, dan sekarang sedang menangani 46 anak. Pada awal langkah 

operasionalnya, yayasan baru bisa menangani dengan layanan nonpanti, 

baru pada bulan Desember 1990, yayasan mulai dapat menangani 2 anak 

asuh dengan layanan berpanti, yang pada saat itu ditampung di rumah etua 

yayasan. Sejak yayasan mendapatkan wakaf sebidang tanah yang didirikan 

diantara masjid dan asrama (12 Nopember 1994) diresmikan, penambahan 

anak asuh diupayakan yang bersedia bertempat tinggal di asrama (layanan 

berpanti). Hal ini bermaksud untuk meningkatkan pembinaan anak asuh, 

karena obsesi yayasan adalah bukan sekedar mengantarkan anak asuh 

menjadi dewasa yang dalam pendidikannya tamat SLTA/MA, melainkan 

mengantarkan mereka untuk menjadi sumber daya manusia yang alim dan 

sholeh, sesuai dengan ajaran Al-qur‟an dengan posisi kiai atau pemimpin 

umat yang tangguh, terampil dan mandiri. 

Karena kesibukan Bapak H. Mahfudh Hakim dan Ibu Hj.Siti 

Qomariyah, maka keduanya menyatakan mengundurkan diri dari 
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kepengurusan yayasan, dengan penuh kerendahan hati pencetus ide (H. 

Ahmad Zayadi dan Hj. Futiati Romlah) menghaturkan terima kasih atas 

kesediaan beliau yang telah ikut membidani lahirnya Yayasan Yatim Piatu 

Al-Amin. 

Untuk mengisi kekosongan dalam kepengurusan dan sekaligus 

memenuhi tuntutan AD/ART yang masa kepengurusan yayasan adalah 5 

tahun, maka pada tanggal 28 Pebruari 1993 diadakan reformasi 

kepengurusan, pengembangannya, dan sekaligus pengesahannya, pada saat 

yang bersamaan yayasan memperoleh seidang tanah wakaf dari suami-istri 

H. Ahmad Zayadi seluas + 400m
2
 yang akhirnya berkembang menjadi + 

700m
2
 digunakan untuk membangun masjid dan asrama. Selanjutnya 

kepengurusan selalu diadakan peremajaan setiap 5 tahun sekali, terakhir 

untuk masa 2003-2008 personalia kepengurusan yayasan adalah: 

Pelindung                                 : MUSPIKA Mlarak 

Penasihat                                  :                        1. Bapak Kh. Imam Syafa‟at 

2. Bapak Drs. H. Hasyim Boiman 

3. Bapak H. Imam Afandi 

4. Bapak H. Muchsin 

Ketua                                        : 1. Drs. H. Ahmad Zayadi 

2. Drs. Muh. Adib Sutoto 

Sekretaris                                 :

  

1. Drs. Moh Adib Suhairi 

2. Purwadi, S.Ag 

Bendahara                                : 1. Slamet Purnomo, SH 

2. Suwarno, S.Pd 

Pembantu umum                      : 1. Dra. Hj. Futiati Romlah 

2. Hj. Zubaidah, BA 

Seksi Pendidikan                     : 1. H. Zainal Arifin, Lc 

2. H. Muhammad Ali 

Seksi Kepengasuhan                : 1. H. Maulana 

2. Hj. Siti Djariyah 

Seksi Pengadaan dan 

Pemeliharaan Sarana               : 

 

1. H. Muh. Najat Sholeh 

2. Enny Nur Laila, S.Pd 
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2. Keadaan Kepemimpinan di  Yayasan Al-Amin Gandu 

Kepemimpinan seorang kiai merupakan elemen yang sangat 

ensensial bagi suatu lembaga pendidikan, sebuah lembaga yang dapat 

berkembang dapat dipastikan bahwa di dalamnya terdapat pemimpin yang 

ideal, kiai sebagai seorang pimpinan tertinggi yang sangat membawa 

pengaruh besar, karisma dan berwibawa sangatlah disegani oleh 

masyarakat yang ada disekitarnya. Disamping itu kiai biasanya sekaligus 

sebagai penggagas pendiri lembaga pendidikan agama yang bersangkutan, 

suatu hal yang wajar jika sebuah lembaga pendidikan dalam 

pertumbuhannya memerlukan peran dari seorang kiai. 

Yayasan Al-Amin mengarah pada pengelolaan institusi 

pendidikan Islam dengan memadukan tradisi kepemimpinan yang 

memiliki gaya kepemimpinan Laissez-Faire (kendali bebas) yang bersifat 

partisipatif. Pimpinan di Yayasan disebut dengan kiai, dalam mengatur 

jalannya organisasi pendidikan Islam di lembaga ini menerapkan pola 

kepemimpinan kolektif. Organisasi yang ada di dalam lembaga ini 

dipimpin oleh 7 kepala unit. Pertama, Ustadhah Siti Maryam berperan 

sebagai Kepala Taman Pendidikan Al-Qur'an, Kedua, Ustadhah Siti 

Romelahyang berperan sebagai Kepala Madrasah Diniyah, 

Ketiga,Ustadhah Dr.Hj. Elfi Mu‟awanah, M.Pd. yang berperan sebagai 

Kepala Majelis Ta'lim, Keempat, Ustadhah Siti Romelah yang berperan 

sebagai Kepala Program Kesetaraan Paket A, Kelima, Ustadh Dawam 

Multazamy Rohmatulloh, M.Hum. yang berperan sebagai Kepala Program 
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Kesetaraan Paket B, Keenam, Ustadhah Enda Arova Rohmatuka, S.Pd.I., 

MHI, yang berperan sebagai Kepala Program Kesetaraan Paket C, 

Ketujuh, Ustadh Drs. H. Ahmad Zayadi, M.Pd. yang berperan sebagai 

Kepala SMK Raden Katong. 

Dalam mengembangkan visi dan misinya, Yaysan Al-Amin 

membentuk Dewan Riasah didampingi oleh pihak-pihak yayasan untuk 

mengelola lembaga secara efektif, untuk itu keterlibatan pihak-pihak 

penting yang terkait maka diputuskan sebuah kepemimpinan yang bergaya 

kepemimpinan kolektif. Dengan kepemimpinan kolektif ini diharapkan 

dapat timbul kerjasama yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan 

organisasi yang ada di Yayasan Al-Amin ini, sesuai dengan visi dan misi 

yang telah dijadikan dasar untuk mewujudkan cita-cita Yayasan. 

Dewan Riasah ini diresmikan pada tanggal 16 Mei 2000, 

diharapkan seluruh pengurus Yayasan memiliki kapasitas yang baik, yang 

mampu untuk memimpin dengan penuh amanah dan keikhlasan yang 

tulus, pemimpin yang inspiratif dan kepekaan guna melaksanakan kinerja 

dengan lancar, adapun struktur kepengurusan yang ada di Yayasan Al-

Amin adalah: 

I. DEWAN PENDIRI:  

1. Dra. Hj. Futiati Romlah, MSI 

2. Drs. H. Ahmad Zayadi, M.Pd. 

3. KH Mahfudh Hakim, BA 

4. Hj. Siti Qomariyah 
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II. DEWAN PENGURUS YAYASAN 

Ketua Umum  : Drs. M. Adib Suhairi 

Wakil Ketua  : Syahruddin Ashfani, S.Ag.    

Sekretaris   : Lailatul Maulida, M.Pd. 

Bendahara  : Enny Nur Laila, S.Pd 

III. DEWAN RIYASAH PESANTREN 

Pimpinan Pontren   : Drs. H. Ahmad Zayadi, M.Pd. 

Sekretaris & Tata Usaha : Dawam M. Rohmatulloh, M.Hum. 

Bendahara   : H. Slamet Purnomo, SH 

IV. KEPALA-KEPALA UNIT 

1. Kepala Taman Pendidikan Al-Qur'an : Siti Maryam 

2. Kepala Madrasah Diniyah   : Siti Romelah 

3. Kepala Majelis Ta'lim   : Dr. Hj. Elfi Mu‟awanah, M.Pd. 

4. Kepala Program Kesetaraan Paket A : Siti Romelah 

5. Kepala Program Kesetaraan Paket B : Dawam M.R, M.Hum. 

6. Kepala Program Kesetaraan Paket C : Enda A.R, S.Pd.I., MHI 

7. Kepala SMK Raden Katong  : Drs. H. Ahmad Zayadi, M.Pd. 

Dalam kegiatan kepengurusan yang ada di Yayasan Al-Amin 

tidak terlepas dari bagaimana proses kepemimpinan yang ada di 

dalamnya, seluruh pengurus memberikan kebebasan kepada anggota-

anggotanya untuk memberikan ide-ide yang perlu dicarikan solusi. Hal 

ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadh Ahmad Zayadi, 

beliau menyampaikan: 
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Pola kepemimpinan yang diterapkan disini itu kepemimpinan 

yang jalannya bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri, karena setiap 

permasalahan yang ada selalu dipecahkan bersama dengan unit organisasi 

mana yang sedang membutuhkan solusi, disisi lain kita juga tidak 

meninggalkan unit lain supaya mereka juga dapat  memberikan ide-ide 

yang bersifat membangun dalam mengembangkan pendidikan yang 

dijalankan oleh organisasi yang ada di Yayasan Al-Amin.
106

 

Ketika peneliti melakukan beberapa kali observasi ke lapangan, 

peneliti banyak menemukan gaya kepemimpinan baik dalam hubungan 

antara pemimpin dengan kepala unit, staf dengan pemimpin, dan kepala 

yayasan dengan anggota organisasi yang lain. Dalam mengembangkan 

visi dan misi di Yayasan Al-Amin ada beberapa tingkah kepemimpinan 

yang tampak dalam komunikasi. Komunikasi yang langsung datang dari 

pimpinan untuk memberikan intruksi beserta penjelasan secara langsung, 

dan komunikasi yang tidak langsung yaitu melalui unit-unit terkait. Hal 

ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ustadh M. Adib Suhairi, 

beliau menyampaikan: 

Komunikasi dalam pengembangan orgnaisasi adalah 

komunikasi langsung yang biasanya dari pimpinan memberikan intruksi 

dan arahan-arahan yang berkaitan dengan terlaksananya kegiatan yang 

ada di Yayasan supaya berjalan dengan lancar, adapun komunikasi yang 
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tidak langsung itu melalui sosialisasi bagian unit-unit organisasi masing-

masing.
107

 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadh Adib, 

bahwasannya komunikasi yang ada di dalam yayasan yaitu komunikasi 

yang langsung dan tidak langsung, ketika ada surat yang masuk ke 

yayasan baik yang ditujukan kepada pimpinan utama atau kepada 

pimpinan unit-unit organisasi yang biasanya berupa permohonan maupun 

yang lainya, maka pimpinan akan memberikkan kebijakan dalam 

memberikan posisi anggota organisasinya. 

Model kepemimpinan yanng tumbuh mengikuti sistem 

manajemen modern, bergaya Laissez-Faire (kendali bebas), yayasan ini 

dapat menentukan pengelolaan organisasi pendidikan Islam yang ada di 

dalamnya sesuai keadaan dan kebutuhannya, dengan tanpa melakukan 

perlawanan peraturan pemerintah, yayasan yang mengunakan gaya 

kepemimpinan kolektif, kepemimpinan yang bergaya seperti ini dapat 

mengeser gaya kepemimpin yang bersifat individual. Yayasan Al-Amin 

yang ada dibawah pimpinan Ahmad Zayadi, menyebutkan bahwa pola 

kepemimpinan yang ada di dalam yayasan menggunakan gaya 

kepemimpinan kolektif partisipatif, dan tidak menggunakan pola 

kepemimpinan yang otoriter, karena kepemimpinan yang bersifat otoriter 

tidak akan berthan lama dalam menjalankan organisasi pendidikan yang 

ada di dalam sebuah lembaga.  
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3. Program Kepemimpinan Yayasan Al-Amin Gandu 

Program kepemimpinan yang ada di Yayasan Al-Amin 

diantaranya:  

a. Membangun kepemimpinan yang efektif melalui karakter dan 

motivasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan dalam organisasi. 

b. Membangun kepemimpinan yang memimpin berdasarkan nilai, 

integritas, etika, tanggungjawab moral, dan bekerja sesuai data dan 

informasi yang benar untuk tindakan yang sesuai dengan visi dan 

misi organisasi. 

c. Membangun kepemimpinan yang unggul dalam budaya partisipasi 

di dalam semua aspek kerjasama. 

d. Membangun kepemimpinan yang mampu memimpin melalui 

kekuatan kepribadian, pengetahuan, ketrampilan dan cara unik yang 

menjadi keunggulan individu. 

e. Membangun kepemimpina yang cerdas dalam mengelola sumber 

daya manusia untuk keberhasilan organisasi, lembaga dan 

stakeholder. 

f. Membangun pemimpin masa depan dengan memahami berbagai 

tantangan di masa depan. 

4. Dasar-Dasar Kepemimpinan Yayasan Al-Amin Gandu  

Dari hasil wawancara dengan Ustadhah Siti Maryam pada Rabu 

04 April 2018 mengatakan bahwa dasar-dasar kepemimpinan yang ada di 
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Yayasan Al-Amin Gandu dalam pengembangan organisasi pendidikan 

Islam didasarkan pada:  

a. Bertakwa kepada Allah S.W.T sesuai dengan firman Allah, surat 

Ali-Imron ayat 102. 

“Sebagai seorang pemimpin tidak boleh meningalkan kewajibann 

kita kepada Alloh. Contoh “jika kita sedang melaksanakan aktivitas 

baik itu KBM, atau aktivitas di kantor, saat itu terdengar suara 

adzan, maka kita segera menghentikan aktivitas tersebut dan 

melanjutkan dengan ibadah sholat. 

b. Tanggungjawab, sesuai firman Allah dalam surat An-nahl ayat 93-

96. 

“Segala sesuatu yang kita kerjakan atau yang menjadi 

tanggungjawab bagi personalia, semua dipertanggungjawabkan 

atau dilaporkan disetiap pertemuan/rapat. Contoh “kepala unit 

masing-masing pendidikan bertanggungjawab atas stakeholdernya, 

ketika dalamrapat tersebut ada kepala unit yang menghadapi 

sebuah kendala/masalah pada peserta didiknya maka didalam rapat 

tersebut dicarikan solusi, semisal: ada peserta didik yang kurang 

disiplin sedangkan kepala unit sudah memberikan arahan tetapi 

tidak berhasil, maka masalah tersebut naik kepada tingkatan 

pendidik, ketika solusi yang diberikan belum berhasil problem 

tersebut naik kepada para kepala unit pendidikan yang dimaksud, 

jika solusi yang diberikan juga belum berhasil, maka peserta didik 

yang bermasalah tersebut oleh pihak Yayasan dikembalikan kepada 

keluarganya/orang yang menjadi walinya.” 

c. Musyawaroh, sesuai firman Allah dalam surat Asy-Syuara ayat 38. 

Setiap apa yang menjadi akivitas dalam Yayasan selalu 

dimusyawarahkan dengan para stakeholder yang berperan penting 

dalam hal tersebut. 

d. Adil, sesuai firman Allah dalam surat An-nahl ayat 90-92. 

Di Yayasan Al-Amin ini memberikan tugas sesuai kepada mereka 

yang memiliki keahlian tersebut, tanggungjawab yang diberikan 

kepada anggotanya itu telah diputuskan dari hasil musyawarah, 

bukan semata-mata main tunjuk secara spontan. 

e. Tidak membebani orang lain diluar kemampuannya, sesuai firman 

Allah dalam surat Al-baqarah ayat 286. 

Sebagai seorang pemimpin tidak akan memberikan beban kepada 

anggotanya melainkan sesuai dengan kemampuannya, tugas yang 

diberikan kepada anggotanya di Yayasan Al-Amin ini sesuai 

dengan kemampuan masing-masing personil.
108
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5. Pengembangan Organisasi Pendidikan Islam di Yayasan Al-Amin 

Gandu 

Adapun pengembangan organisasi yang ada di Yayasan Al-

Amin ini dikembangkan denga cara melihat langsung kebutuhan 

masyarakat sekitar dan 
stakeholder

 yang ada di yayasan khususnya, 

pendidikan apa yang sekiranya perlu diadakan di dalam yayasan. Pada 

awalnya yayasan yang didirikan pada tahun 1987, yang berstatus sebagai 

organisasi independen. Yayasan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan 

SDM yang alim, sahlih sesuai dengan ajaran Al-Qur‟an. Menyediakan 

pendidikan khususnya untuk kelompok mustad‟afin dan masyarakat 

umumnya, yaitu TPA, Perpustakaan Umum, Madrasah Aminul Qur‟an, 

Majlis Ta‟lim, dan Majlis Dzikir Lansia, dan Usaha Ekonomi Produktif 

(EUP), kini lembaga ini menyediakan pendidikan untuk Panti 

Asuhan/LKSA, Pendidikan Kesejahteraan Paket A,B, dan C. Madin 

Aminul Qur‟an, SMK Raden Katong, dan Majelis Dzikir 

Ashabulyamin.
109

 

B. Data Khusus 

1. Manajemen Organisasi Pendidikan Islam di Yayasan Al-Amin 

Gandu 

Dalam sebuah pengelolaan lembaga/organisasi tidak akan pernah 

terlepas dari kegiatan manajemen, dimana manajemen yang merupakan 

kegiatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada kaitannya dengan 
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kemajuan sebuah lembaga/organisasi. Pengembangan organisasi 

merupakan suatu strategi perbaikan organisasi yang menggunakan prinsip 

dan praktik ilmu untuk meningkatkan efektivitas organisasi. 

Menurut Schein, organisasi adalah koordinasi kegiatan sejumlah 

orang yang merencanakan untuk maksud atau tujuan umum, kegiatan ini 

dilakukan melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui hirarki 

kewenangan dan tanggung jawab, organisasi merupakan sistem sosial 

yaang memiliki sejumlah karakteristik, sedangkan pengembangan adalah 

aksi atau tindakan proses, hasil atau pernyataan mengenai sesuatu yang 

dikembangkan yang juga berarti memajukan, mempromosikan 

pertumbuhan, dua elemen penting dari definisi ini adalah pertama, 

pengembangan dapat diartikan sebagai tindakan, proses atau keadaan 

akhir, kedua, pengembangan diartikan sebagai perbaikan sesuatu.
110

 

French, pengembangan organisasi merupakan perubahan sistem 

yang direncanakan untuk lebih memungkinkan organisasi mencapai tujuan 

dan sasarannya dalam jangka pendek dan jangka panjang, organisasi sisini 

diarikan sebagai sistem sosial-teknikal, pengembangan organisasi dicapai 

dengan cara mengajari anggota organisasi untuk memanajemeni 

perubahan proses, struktur dan kultur organisasi secara lebih efektif.
111
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Pengembangan organisasi diterapkan berdasarkan ilmu 

pengetahuan prilaku, termasuk di dalamnya konsep mikro seperti 

kepemimpinan, dinamika kelompok dan perencanaan kerja serta konsep 

makro seperti strategi organisasi, struktur organisasi dan hubungan 

organisasi dengan lingkungannya.
112

 

Manajemen dalam sebuah organisasi tidak terlepas dengan 

kegiatan planing (perencanaan), organizing (organisasi), actuating 

(pengarahan)dan controling (pengawasan). Manajemen memiliki banyak 

fungsi, diantaranya: 

1. Planing 

Perencanaan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Perencanaan merupakan penetapan jawaban dari 

pertanyaan : 

1. Apa tindakan yang harus dikerjakan?  

2. Mengapa tindakan itu harus dikerjakan? 

3. Dimana tindakan itu harus dikerjakan? 

4. Kapan tindakan itu harus dikerjakan? 

5. Siapa yang akan mengerjakan tindakan itu? 

6. Bagaimana cara mealksanakan tindakan itu? 
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2. Organizing 

Organisasi adalah kerjasama antar dua orang atau lebih dalam cara 

yang terstruktur untuk mencapai sajumlah sasaran. Mengorganisasikan 

adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam 

organisasi tertentu dalam menyatupadukan tugas dan fungsinya dalam 

organisasi. dalam pengorganisasian dilakukan hal-hal berikut: 

1. Penerimaan fasilitas, perlengkapan dan staf yang diperlukan untuk 

melaksanakan rencana. 

2. Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi 

yang teratur. 

3. Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi. 

4. Penentuan metode kerja dan prosedurnya. 

5. Pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi kepada staf. 

3. Leading 

Pekerjaan leading meliputi: 

1. Mengambil keputusan. 

2. Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer 

dan bawahan. 

3. Memberi semangat, inspirasidan dorongan kepada bawahan supaya 

mereka bertindak. 

4. Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta 

memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka 

terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. 
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4. Directing/Commanding 

Directing atau Commanding adalah fungsi manajemen yang 

berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah 

kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing sehhingga 

tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tertuju pada sasaran 

yang telah ditetapkan. 

5. Motivating 

Motivating atau pemberian inspirasi, semangat kepada bawahan 

agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai keinginan atasan. 

6. Coordinating 

Pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk 

melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan dengan jalan 

menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat 

kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

7. Controling 

Pengawasan dan pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen 

yang berupa mengadakan penilaian, terhadap segala hal yang dilakukan 

oleh bawahan sehingga dapat diarahkan kepada jalan yang benar sesuai 

dengan tujuan.  Pengendalian terdiri atas: 

1. Penelitian terhadap hasil kerja sesuai rencana /program kerja. 

2. Pelaporan hasil kerja dan pendataandan pendataan pelbagai 

masalah. 

3. Evaluasi hasil kerja dan problem solving. 
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Adapun langkah-langkah dalam pengawasan adalah: 1) 

memeriksa, 2) mengecek, 3) mmencocokkan, 4) menginspeksi, 5) 

mengendalikan, 6) mengatur, 7) mencegah sebelum terjadinya 

kegagalan. 

8. Evaluating 

Mengevaluasi artinyamenilai semua kegiaatan untuk menemukan 

indikator yang menyebabkan  sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, 

sehingga dapat dijadikanbahan kajian berikutnya. 

9. Reporting 

Reporting berupa penyammpaian perkembangan hasil kegiatan 

atau pemberian keterangan mengenai tugas dan fungsi-fungsi kepada 

pejabat yang lebih tinggi. 

10. Staffing  

Staffing adalah penyususnan personalia pada organisasi sejak 

merekrut tenaga kerja, pengembangannya hingga usaha agar setiap tenaga 

memberi daya guna maksimal kepada organisasi. 

11. Budgeting 

Budgetting (penyusunan anggaran biaya, setiap lembaga 

membutuhkan pembiayaan yang terencana dengan matang. 

12. Actuating 

Actuating adalah kegiatan yang mengerakkan dan mengusahakan 

agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. 
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13. Forecasting 

Forecasting adalah meramalkan atau mengadakan taksiran 

terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum rencana yang 

lebih pasti dapat dilakukan. 

Dalam pengembangan organisasi di Yayasan Al-Amin merupakan 

pengembangan organisasi pendidikan yang mengarah pada kemajuan 

pendidikan yang ada di dalam lembaga tersebut, dengan cara mengerakkan 

dan mengarahkan anggota organisasinya untuk menjalankan manajemen 

yang berkaitan dengan cara untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan 

di dalamnya, manajemen di Yayasan Al-Amin fokus pada lembaga 

pendidikan yang ada di dalamnya untuk menjalankan prosesnya yang 

menekan pada pengembangan organisasi, di Yayasan Al-Amin pemimpin 

berfungsi secara optimal dalam pengembangan organisasinya, Yayasan ini 

mempunyai harapan tinggi dalam sebuah komitmen yang dimana kepala 

sekolah, guru dan tenaga kependidikan mengambarkan sikap yang selalu 

konsisten, memiliki intergritas tinggi, berfikir luas dan terbuka, kreatif. 

Yayasan Al-Amin menyadari begitu beratnya untuk mewujudkan 

memiliki sebuah organiasi/lembaga yang memiliki karakteristik yang 

efektif, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Siti Romelah 

yang berperan sebagai kepala unit pendidikan di Program Kesetaraan 

Paket A,menurut beliau: “usaha untuk mengembangan sebuah 

organisasi/lembaga itu membutukan segala sesuatu yang bersifat ekstra 

dalam pengerjaan/pengelolaannya, di Yayasan Al-Amin ini meski belum 

sempurna hasilnya dalam mengembangan sebuah lembaga pendidikan 

tetapi sudah memiliki peran penting bagi masyaarakat, lembaga 

pendidikan yang disediakan di Yayasan Al-Amin ini adalah lembaga 

pendidikan yang tidak disediakan oleh lembaga pendidikan yang ada 

disekitar Yayasan, di dalam Yayasan Al-Amin ini menyediakan 

pendidikan bagi peserta didik yang datang dari anak yatim/piatu atau duafa 

yang mukim di Yayasan Al-Amin (diutamakan) adapun lembaga 
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pendidikan yang disediakan adalah pendidikan tingkat (TPQ, Diniyah dan 

SMK), dan bagi mereka yang   menempuh pendidikan tingkat (TK, SD, 

SMP dan Perguruan Tinggi) pihak Yayasan menyekelohkan mereka di 

lembaga pendidikan yang ada disekitar Yayasan, bagi mereka yang pernah 

putus sekolah dan ingin memiliki ijazah yang setara dengan kelas formal 

di Yayasan ini juga menyediakan untuk mereka, Yayasan juga 

menyediakan majlis ta‟lim yang dimana majlis ini memiliki tujuan untuk 

mempererat tali silaturahmi anggota lembaga Yayasan dengan masyarakat 

yang ada disekitar Yayasan khususnya, memberikan sebuah wawasan ilmu 

pengetahuan bagi para lansia ini juga merupakan tujuan dari majelis ta‟lim 

ini.
113

 

Dari definisi dan hasil wawancara yang tertera diatas, serta dari 

teori yang menjelaskan tentang organisasi pendidikan Islam yang ada di 

bab dua, peneliti menyimpulkan, bahwa dalam pengembangan organisasi 

pendidikan Islam yang ada di Yayasan Al-Amin adalah upaya untuk 

mengembangkan sebuah lembaga pendidikan Islam dengan cara melihat 

kebutuhan masyarakat yang dimana pendidikan itu untuk memenuhi 

kebutuhan bagi mereka (masyarakat) yang membutuhkannya, dan dalam 

pengembangan pendidikan di Yayasan ini tidak menyediakan/ 

mengembangkan pendidikan yang telah ada di lembaga pendidikan yang 

ada disekitar Yayasan. 

2. Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Kolektif di 

Yayasan Al-Amin Gandu 

Dalam sebuah kegiatan kepemimpinan pasti akan ada sebuah 

tindakan pengambilan keputusan, jika sebuah lembaga/pemimpin 

mengambil keputusan yang salah atau kurang tepat, maka semua hasil dari 
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sebuah keputusan akan berdampak buruk  pada lembaga atau 

organisasinya. 

Di Yayasan Al-Amin segala sesuatu yang berkaitan dengan 

aktivitas lembaga selalu diputuskan secara bersama, dan keputusan ini 

melibatkan mereka/personil yang berperan penting di dalamnya, hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara dengan Ustadzah Enda Arova Rohmatuka: 

“Di Yayasan Al-Amin ini selalu memusyawarahkan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan aktivitas Yayasan, sepertihalnya pengambilan 

keputusan dalam memberikan nilai kepada peserta didik diakhir semester 

(layak atau tidak peserta didik itu untuk naik pada tingkat pendidikan yang 

berikutnya), contoh lain ketika penerimaan peserta didik baru Yayasan 

juga memberikan putusan sesua dengan hasil musyawah, cara pengamilan 

keputusan kita menganalisis kira-kira cara apa yang tepat yang akan kita 

lakukan dengan cara melihat atau mempelajari keadaan pada waktu-waktu 

yang telah berlalu, membatasi masalah supaya apa yang akan diputuskan 

nantinya tidak menjalar kepada masalah-masalah yang tidak penting, 

dalam hasil musyawarah kita akan memilih alternatif yang terbaik dan 

kemudian melaksanakan hasil keputusan tersebut.
114

 

3. Hubungan Partisipatif dalam Kepemimpinan Kolektif di Yayasan 

Al-Amin Gandu 

Sebuah hubungan partisipasi terutama komunikasi dalam sebuah 

lembaga/organisasi itu sangat penting, tanpa adanya komunikasi dan 

hubungan yang baik dalam sebuah organisasi maka akan menjadi suatu 

kendala dalam memajukan sebuah organisasi tersebut, dalam sebuah 

hubungan komunikasi yang efektif akan menuntut rasa saling 

menghormati, percaya, terbuka dan tanggungjawab. Dalam sebuah 

hubungan partisipasi tidak selamanya komunikasi bisa berjalan dengan 

lancar pasti akan ada hambatan-hambatannya semisal masalah sosio-
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psikologis, kecemasan, dan kebiasaan menutup diri. Dalam hubungan 

partisipatif yang ada di Yayasan Al-Amin cukup bagus meski tidak selalu 

berjalan dengan lancar, seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh 

Ustadzah Nur Hayati: 

“Hubungan partisipatif yang ada di Yayasan ini cukup bagus, 

meski kadan komunikasi tidak selalu berjalan dengan baik, hubungan 

partisipatif yang ada di Yayasan ini selalu mengarahkan hubungan untuk 

mempererat tali persaudaraan, dengan adanya hubungan partisipatif ini 

maka akan mudah bagii stakeholder untuk mendapatkan apapun yang 

mereka butuhkan terutama informasi mengenai aktivitas yang ada di 

Yayasan, terkadang kita mengalami kendala dalam komunikasi itu ketika 

kita sebagai orang yang dibutuhkan di Yayasan ini jarang bertemu karena 

sedang melaksanakan tugas di luar lembaga itu yang menjadikan sebuah 

kesulitan kita, meskipun sekarang sosial media bisa menjadi perantara 

untuk komunikasi tetapi bagi orang awam seperti saya (Ustadzah Nur) 

lebih mudah melakukan komunikasi dengan cara tatap muka.
115
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BAB IV 

PENGEMBANGAN ORGANISASI PENDIDIKAN ISLAM  

DI YAYASAN AL-AMIN GANDU 

 

A. Pengertian Manajemen  

Dalam kepemimpinan disebuah lembaga pendidikan seorang pemimpin 

harus memberikan motivasi dan penghargaan bagi kinerja para guru, 

kepemimpinan yang berorentasi kepada kemajuan pendidikan harus dikelola 

dengan baik dan memberikan keuntungan bagi organisasi. 

Robbin dan Coulter mengatakan bahwa manajemen adalah proses 

pengoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efesien 

dan efektif dengan dan melalui orang lain.
116

 

Manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan dan 

pengorganisasiaan serta pengendalian terhadap sumberdaya sebuah organisasi 

dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. ada beberapa definisi menurut 

para ahli tentang manajemen. G.R. Terry mengatakan bahwa manajemen 

merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pengerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumberdaya lainnya. Menurut Ramayulis, manajemen pendidikan islam adalah 

proses pemanfaatan semua sumberdaya yang dimiliki (umat islam, lembaga 
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pendidikan atau lainnya), baik perangkat keras maupun lunak, pemanfaatan 

tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan orang lain secara efektif, efesien 

dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.
117

Henry Fanyol, 

mengatakan kegunaan manajemenn yang berkaitan dengan prinsip: division of 

work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of 

direction, mengutamakan kepentingan organisasi, reward, penerapan profesional 

kerja, pelaksanaan asas-asasnya.
118

 

B. Fungsi Manajemen 

Dalam hal ini manajemen memiliki fungsi diantaranya: 

1. Planing 

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. 

2. Organizing  

Organizing (organisasi) adalah kerjasama antara dua orang atau 

lebih dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang spesifik atau 

sejumlah sasar. Mengorganisasikan (organizing) adalah suatu proses 

menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dalam 

menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. 

3. Leading 

Pekerjaan leading meliputi lima kegiatan: 

1. Mengambil keputusan 
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2. Mengadakan komunikasiagar ada saling pengertian antara manajer 

dan bawahan 

3. Memberi semangat inspirasi dan dorongan kepada bawahan supaya 

mereka bertindak 

4. Memilih orang-oang yang menjadi anggota kelompoknya, serta 

memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka 

trampil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

4. Directing/Commanding 

Directing/Commanding adalah fungsi manajemen yang 

berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran perintah atau intruksi 

kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing sehingga tugas 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tertuju pada sasaran yang telah 

ditetapkan. 

5. Motivating 

Motivating atau pemberian inspirasi, semangat dan dorongan 

kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai 

dengan keinginan atasan. 

6. Cordinating  

Cordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi 

manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi 

kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan 

menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahannya 
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sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. 

7. Controling  

Controling atau pengawasan dan pengendalian salah satu fungsi 

manajemen yang berupa mengadakan penilaian, mengadakan koreksi 

terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat 

diarahkan kearah yang benar sesuai dengan tujuan. 

8. Evaluating (Mengevaluasi) 

Mengevaluasi artinya menilai semua kegiatan untuk menemukan 

indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan 

sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. 

9. Reporting  

Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa 

penyampaian perkembangan hasil kegiatan mengenai fungsi kepada pejabat 

yang lebih tinggi. 

10. Staffing  

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa 

penyusunan personalia pada organisasi sejak merekrut tenaga kerja, 

pengembangan hingga usaha agar setiap tenaga memberikan daya guna 

maksimal kepada organisasi. 

11. Budgetting 

Budgetting atau penyusunan anggaran biaya, setiap lembaga 

membutuhkan pembiayaan yang terencana dengan matang, untuk itu income 
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yang diperoleh harus diperhatikan sebulum mengeluarkan dana untuk 

kegiatan tertentu. 

12. Actuating 

Actuating adalah kegiatan yang mengerakkan dan mengusahakan 

agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. 

13. Forecasting 

Forecasting adalah meramalkan atau mengadakan tafsiran terhadap 

berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum rencana yang lebih pasti 

dilakukan.
119

 

John R. Beishline, mengatakan fungsi manajemen adalah planning, 

organizing, commanding dan controling.
120

 

Di Yayasan Al-Amin manajemen dalam pengembangan organisasi 

pendidikan yang ada di dalam lembaga dikembangan dengan cara: 1)  menyusun 

rencana, dalam hal ini rencana yang disusun diharapkan tidak meleset dari 

perkiraan dalam mengembangkan organisasi pendidikan. 2) menyusun personil 

yang dianggap mampu untuk mengelolanya, dalam penyusunan personil 

pemimpin tidak memberikan beban/tanggungjawab kepada orang yang kurang 

berkompeten dalam kinerja organisasi. 3) Membimbing, pemimpin selalu 

memberikan bimbingan dan arahan serta tugas yang diangap pnting dan perlu 

dalam pengembangan organisasi. 4) Pengawasan, semua diberi wewenang untuk 

memberikan pengawasan kepada sesama anggota organisasi, dalam hal ini 
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pengawasan yang dilakukan antar anggota bertujuan untuk memberikan arahan 

dan masukan/ide kepada sesama anggota organisasi jika ditemukan suatu tugas 

yang dianggap perlu pembenahan.
121

 

Dalam pembahasan tentang pengembangan organisasi pendidikan Islam di 

Yayasan Al-Amin, pendidikan yang dikebangkan adalah pendidikan yang tidak 

ada di lembaga pendidikan yang berdiri disekitar Yayasan Al-Amin, informasi 

yang berkaitan dengan pengembangan organisasi pendidikan Islam di Yayasan 

Al-Amin peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Ustadz Zayadi selaku 

pengasuh di Yayasan Al-Amin. 

 “pendidikan yang kami kembangkan itu adalah pendidikan yang tidak 

dikembangkan dilembaga pendidikan lain yang ada disekitar Al-Amin, kalau mau 

mendirikan pendidikan tingkat TK di Gandu ini sudah banyak TK nya, yang dekat 

dengan Yayasan Al-Amin ini ada TK Muslimat 001, dan TK Al-Kosim, 

pendidikan tingkat SD disini sudah ada MI Ma‟arif yang letaknya tidak jauh dari 

Al-Amin, pendidikan tingkat SMP didekat Al-Amin ini sudah ada dua SMP Darur 

rohmah dan SMP Ma‟arif, nah yang belum ada disekitar Al-Amin ini adalah 

pendidikan tingkat SMA, maka kita membuka SMK Tata Boga, dan di Al-Amin 

ini diadakan majlis ta‟lim yang dilaksanakan pada setiap hari minggu kliwon, 

tujuan dari majlis ta‟lim ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan sesama 

muslim baik dari kita yang ada di dalam lingkungan Yayasan dan juga yang ada di 

luar lingkungan Yayasan dan sekitarnya.
122

 

Dari definisi diatas, peneliti mengambil kesimpulan, bahwa di Yayasan 

Al-Amin melaksanakan manajemen organisasi dalam mengembangkan organisasi 

pendidikannya, Yayasan Al-Amin melakukan perencanaan, membentuk 

organisasi,dan melaksanakan controling, untuk fungsi manajemen yang lain 

peneliti menyimpulkan di Yayasan ini keadaan kondisional, hal ini sesuai dengan 
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teori Jhon R. Beishline yang menyimpulakan fungsi manajemen itu adalah 

planning, organizing, commanding dan controling 
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BAB V 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEPEMIMPINAN KOLEKTIF 

DI YAYASAN AL-AMIN GANDU 

 

A. Sistem Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Kolektif di 

Yayasan Al-Amin Gandu Mlarak Ponorogo 

Baik dan buruknya sebuah lembaga itu tergantung kepada pemimpinnya, 

istilah roda berputar bisa dijadikan sebuah gambaran terkadang sebuah lembaga 

itu berada di atas (bagus kualitasnya) dan dibawah (sedang mengalami 

keterpurukan dalam mewujudkan kualitas yang baik), baik dan buruknya sebuah 

lembaga pendidikan itu tergantung pada kualitas pemimpinnya, kegiatan 

mengambil sebuah keputusan pasti tidak terlepas dari sebuah kegiatan manajemen 

dalam organisasi, pengambilan keputusan yang salah pasti akan berdampak buruk 

pada lembaga/organisasi yang dipimpinnya, pengambilan keputusan yang tepat 

pasti akan membutuhkan sebuah kecermatan yang sangat tekun. Ada beberapa 

langkah dalam pengambilan keputusan yang dijabarkan oleh soekarto indra 

fachrudi. 

1. Metode Pengambilan Keputusan Model I 

Adapun langkah-langkah dalam model ini adalaha: 

1. Menentukan dan membatasi masalah 

Masalah itu merupakan realita yang objektif, apa yang menjadi 

masalah bagi guru mungkin tidak menjadi masalah bagi kepala sekolah, 

setiap orang lain mempunyai pengamatan yang berbeda-beda terhadap suatu
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yang menjadi masalah.dalam menetapkan dan membatasi masalah itu yang 

penting adalah tentang kejelian dan pengamatan kita. 

2. Menganalisis dan menilai masalah 

Rumusan masalah yang telah didefinisikan dengan baik itu harus 

dianalisislebih lanjut dan dinilai dengan teliti, karena bilamana perumusan 

masalah itu kurang tepat, maka akan menghasilkan keputusan yang salah. 

Dalam menilai masalah ada baiknya untuk menjawab pertanyaan sepert: 

Apa arti masalah ini bagi saya? Apa arti masalah ini untuk sekolah? Apa 

yang dapat saya lakukan? Apa yang saya inginkan? Dengan kata perkataan 

lain, Bagaimana saya dapat memperbaiki situasi ini?. 

3. Menyusun kriteria penilaian 

Dalam menyususn kriteria penilaian akan menentukan berhasil atau 

tidanya sebuah keputusan. 

4. Mengidentifikasi alternatif 

Dalam memilih alternatif hendaknya berpedoman pada kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan, mengidentifikasi ini sangat penting, karena 

itu harus didiskusikan secara mantap, cukup mengambil 2 atau 3 macam 

alternatif, tetapi yang tepat dan cocok dan disepakati oleh anggota 

kelompok. 

5. Memilih alternatif terbaik 

Cara dari langkah ini ialah tiap-tiap alternatif dicari segi positif dan 

negatifnya, kemudian diadakan penilaian melalui kriteria yang ditetapkan, 
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alternatif yang paling banyak positifnya itulah yang kemudian dipilih 

sebagai penyelesaian final. 

6. Melaksanakan keputusan 

Langkah untuk melaksanakan keputusan yaitu: menyususn 

program, pengawasan dan penilaian. 

Diagram model pengambilan keputusan model I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metode Pengambilan Keputusan Model II 

Adapun langkah-langkah pengambilan keputusannya adalah: 

1. Merumuskan tujuan 

Merumuskan tujuan itu sangat penting, bila tujuan itu jelas maka 

anggota organisasi akan terhindar dari pengamilan keputusan yang salah 

sehingga pelaksanaannya akan efektif. 
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2. Kriteria yang rasional 

Kriteria yang rasional akan adalah kriteria yang akan mengukur 

keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. 

3. Kondisi pegawai 

Untuk menjamin rasionalitas tidaklah para pegawai dalam 

organisasi haruslah memilih orang yang mempunyai pemahaman untuk 

menerima tujuan organisasi. 

4. Garis kewenangan yang formal 

Pada hakikatnya kondisi pekerjaan merupakan pembatasan 

terhadap keputusan yang akan diambilnya, kepada bagian keuangan 

misalnya tidak bisa mengambil keputusan pada bagian perlengkapan. 

5. Informasi yang relevan 

Ada tiga sumber yang perlu diperhatikan, yaitu: sumber dari 

lembaga, sumber dari bawahan dan sumber dari pengelola dan staf. 

Diagram model pengambilan keputusan model II 
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3. Metode Pengambilan Keputusan Model III 

Model III diangkat dari pendekatan sistem, model dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (BPPP) Depdiknas Republik 

Indonesia, materi ini diadaptasi dari modul Innovation and Tecnology of 

Educational Management, Filipina, 1997-1980. 

Diagram Model BPPP atau Litbang Depdiknas Republik Indonesia 

  

 

 

 

 

 

 

Sebuah keputusan kelompok, pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh 

suatu keputusan hendaknya diajak untuk ikut mengambil bagian atau 
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masalah harus dibicarakan dan diputuskan oleh semua pihak, melainkan bahwa 

jiwa demokratis itu harus dilaksanakan dengan penghargaan terhadap pemikiran, 

kepribadian, kemampuan dan tanggungjawab orang-orang lain. Ada tiga langkah 

Masalah dan 

kebutuhan 

Tujuan 

Pendukung dan 

hambatan 

alternatif 

Masukan 

pada 

pembuat 

keputusan 

Rencana 

untuk 

pelaksanaan 

Keputusan 
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dalam proses pengambilan keputusan secara kelompok, yaitu: melihat sebanyak 

mungkin alternatif, menentukan alternatif dilihat dari segi akibat-akibatnya, 

menetapkan keputusan.
123

 

Dalam mengambil sebuah keputusan di Yayasan Al-Amin ini melakukan 

beberapalangkah yang dianggap penting, sebuah contoh dalam pengambilan 

keputusan anak yang kurang disiplin dalam mengikuti KBM, peserta didik yang 

kurang disiplin dalam mengikuti KBM akan dicari tahu penbyebabnbya oleh guru 

kelass/wali kelas, kemudian peserta didik itu diarahkan kepada jalan yang benar, 

jika tidak berhasil dalam solusi tersebut maka diputuskan secara bersama langkah 

apa yang sebaiknya diambil, apakah masih diberi kesempatan belajar atau 

dikembalikan kepada pihak keluarganya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

dengan ustadzah Tiyas. 

“Setiap kali ada masalah yang memerlukan solusi, maka akan 

dikumpulkan pihak-pihak terkait yang dapat mempengaruhi pecahnya masalah 

tersebut, kepada mereka diberikan kesematan untuk menyampaikan 

pendapatnya langkah apa yang terbaik yang akan diambil untuk masalah yang 

sedang dihadapi, sebuah keputusan tidak diambil secara sepihak, tetapi akan 

disepakati oleh bersama. Semisal ada sebuah harapan dari peserta didik, maka 

langkahnya berawal dari kelas kepada guru/wali kemudian kepada para ustadz-

ustadzah dan kemudian kepada kepala unit pendidikan kemudian dilanjut 

kepada pengasuh, setelah sampai kepada pengasuh, maka akan ada 

musyawarah, hasil keputusan akan dimusyawarahkan oleh semua pihak terkait 

dengan memilih alternatif sebuah pilihan yang diangap baik, dan siap 

dijalankan oleh mereka yang bersangkutan.
124

 

Dari pendapat dan definisi yang ada tentang pengambilan keputusan, dan 

juga dari pengamatan peneliti, peneliti mengambil kesimpulan bahwa diyayasan 

Al-Amin mengambil keputusan dengan langkah pengambilan keputusan yang 

                                                           
123

 Soekarto Idrafachrudi, Bagaimana Memmimpin, 119. 
124

 Khusnul Ardani F. Tiyas, Wawancara, Gandu, 04 April 2018  
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disampaikan paparkan oleh Soekarto Indrafachrudi, dengan langkah memadukan 

dan meminimalisasikan model I dan II, yaitu:  

a. Menganalisis masalah 

b. Membatassi masalah 

c. Merumuskan tujuan 

d. Memilih alternatif yang baik, dan  

e. Melaksanakan keputusan. 



   

 

101 
 

BAB VI 

HUBUNGAN PARTISIPATIF DALAM KEPEMIMPINAN KOLEKTIF DI 

YAYASAN AL-AMIN GANDU MLARAK PONOROGO 

A. Hubungan Partisipatif 

Adanya kelompok kerja para guru, staf, orang tua dan para siswa adalah 

menjadi kunci utama keberhasilan organisasi lembaga pendidikan, Kelompok-

kelompok ini berinteraksi baik di dalam team kerja formal maupun informal, dan 

susunan tim tersebut sering dibentuk untuk sepanjang tahun sesuai dengan 

prioritas tugas dan perubahan waktu. Untuk membangun dan mempertahankan 

kelompok-kelompok kerja di lembaga pendidikan para pemimpin memiliki 

peranan untuk terus berupaya meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar 

anggota kelompok dan pemimpin. Pada saat kelompok-kelompok tersebut 

bekerja, pemimpin sebagai organisator perlu memahami bahwa masing-masing 

anggota diasumsikan menjalankan peran yang berbeda, mengikuti aturan-aturan 

dan norma yang berlaku, dan memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam 

rangka menyelesaikan tugas masing-masing. 

Konfigurasi kelompok secara dinamis dapat dirubah sesuai kebutuhan 

dimana masing-masing anggota (bisa para guru) ditunjuk sebagai pemimpin 

kelompok. Konflik mungkin akan terjadi karena adanya persaingan antar anggota 

kelompok disebabkan adanya perbedaan peranan dan pendapat. Pemimpin 

kelompok dalam hal ini harus menjadi rudder untuk melayani dan sekaligus
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 mendorong para anggota untuk terus memfokuskan perhatian dan 

komitmen mereka terhadap agenda kerja dan tugas. Oleh sebab itu sebelum 

pembentukan kelompok-kelompok itu sebaiknya para pemimpin kelompok perlu 

menetapkan aturan-aturan dasar kerja bersama para anggota agar pelaksanaan 

peran dan tugas masing-masing anggota dapat berjalan dengan baik. Hal ini 

sangat perlu diperhatikan karena semua itu juga menjadi bagian proses sosial 

kelompok, yang meliputi cohesiveness, conformity, cooperation dan 

competition.
125

 

Willard S. Elsbree, mengatakan “The relationship of modern 

supervisior to teaching staff is peer relationship” hubungan kemanusiaan serta 

hubungan kerjasama semacam ini tidak akan terjadi kecuali dalam satu kelompok 

dimana kepemimpinannya yang hidup di dalamnya dijiwai oleh semangat 

demokrasi Pancasila, hal ini berarti ada motivasi dari pemimpin yang tut wuri 

handayani.
126

 

MenurutRiggio, proses sosial ini akan menentukan perilaku kelompok 

mengkoordinasikan aktifitas kelompok dan mendorong adanya tindakan yang 

dilakukan oleh para anggota kelompok.
127

 Norma-norma yang berlaku dalam 

organisasi sekolah adalah merupakan media yang cukup kuat untuk membentuk 

perilaku anggota organisasi, khususnya pada situasi pertemuan-pertemuan 

kelompok maupun acara-acara rapat organisasi. Dengan demikian para pemimpin 

harus mampu membangun norma-norma lembaga pendidikan dengan cara 
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konstruktif guna membantu sekolah mencapai keberhasilan akademik untuk 

semua peserta didiknya. Kohesifitas kelompok merupakan suatu keadaan dimana 

para pendidik dapat bekerja sama dengan baik karena mereka saling kenal satu 

sama lain dan bersedia bekerjasama, kohesifitas dihubungan dengan kepuasan 

anggota dalam bekerja, bisa juga dianggap sebagai keadaan para pendidik tertarik 

untuk bekerja secara kelompok, memiliki tanggung jawab personal dalam 

melaksanakan tugas, dan bekerja sama secara kolaboratif untuk mencapai tujuan 

sekolah. Untuk meningkatkan kohesifitas atau kekompakan tersebut, para 

pemimpin unit harus mampu mendorong para pendidik agar mereka menyadari 

sebagai bagian dari tim atau kelompok. Salah satu cara yang dapat dilakukaan 

adalah mengembangkan sistem informasi yang baik di mana masing-masing 

anggota dapat mengakses informasi secara terbuka melalui proses sharing 

informasi secara informal, sehingga akan tumbuh adanya perasaan memiliki satu 

sama lainnya.  

Bekerja di dalam sebuah tim, komite, dan kelompok bukanlah sekedar 

situasi di mana para guru mencari dan melakukan perkerjaan menurut keinginan 

mereka, melainkan kepala sekolah lebih dulu berusaha secara terencana 

membangun struktur organisasi dan memberikan penghargaan-penghargaan guna 

mendorong para anggotanya untuk bekerja di dalam tim sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi bersama. 

Pengembangan kelompok dapat dilakukan melalui 5 (lima) tahapan 

yakni, forming, storming, norming, perfoming dan adjourning. Pada tahap 

forming, para anggota kelompok harus mengenal satu sama lain dan menciptakan 
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aturan-aturan dasar kelompok dalam rangka melaksanakan tugas organusasi 

maupun mekanisme hubungan-hubungan antar pribadi sesuai dengan struktur 

organisasi yang telah digambarkan. Langkah ini akan lengkap apabila para 

anggota sudah sampai kepada suatu keyakinan bahwa mereka menjadi bagian dari 

kelompok. Para pemimpin sekolah perlu memberikan kesempatan kepada segenap 

komponen kelompok untuk duduk bersama dan bersedia menjadikan dirinya 

sebagai bagian dari kelompok. Pada langkah storming ditandai adanya ketegangan 

dan konflik di dalam kelompok karena para anggota masih sulit menerima 

pemimpin baru mereka. Melalui keterbukaan dan ketulusan yang ditunjukan oleh 

kepala sekolah sebagai pemimpin kelompok yang baru atau yang dipercaya 

menjadi pemimpin kelompok, maka konflik tersebut dapat dikurangi. Tahap 

selanjutkan adalah pembentukan norma kelompok (norming) untuk 

memungkinkan terjalinya hubungan yang erat dan penuh pengertian melalui 

adanya pengaturan/tata cara bekerja dalam menyelesaikan tugas-tugas demi 

tercapainya tujuan sekolah. Tahap performing akan terjadi manakala para anggota 

kelompok di sekolah sudah mulai melaksanakan tugas masing-masing sesuai 

dengan tujuan kurikulum (program sekolah). Para anggota berusaha bekerja 

memfokuskan langkah-langkah mereka sesuai dengan visi dan misi sekolah agar 

tujuan tercapai secara berhasil. Tahap terakhir, adjourning, akan terjadi manakala 

kelompok telah menyelesaikan tugas-tugasnya dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan bersama.
128
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Sebuah hubungan tidak akan langeng jika tidak ada komunikasi yang 

baik, sebuah hubungan dijalin tentunya untuk mempererat rasa sosial, dalam hal 

ini sesuai yang disampaikan oleh Ustadz Zaenal Arifin selaku pendidik di 

Yayasan Al-amin. 

“Hubungan partisipatif di Yayasan Al-Amin in cukup baik, karena 

dengan adanya partisipasi dan adanya hubungan yang baik maka akan mampu 

mengerjakan tugas secara bersama-sama, pemimpin di Al-Amin ini selallu 

mengharapkan adanya hubungan partisipatif yang baik kepada semua personilnya, 

supaya antara personil yang satu dengan yang lainnya tidak terjadi 

misscomunocation, informasi terbaru tentang pendidikan akan sangat mudah 

didapat dan cepat tersaring oleh pihak-pihak terkait, pemimpin di Al-Amin ini 

selalu mengharapkan kepada semua anggota yang ada diorganisasi supaya selalu 

memiliki perasaan untuk partisipasi yang kuat, memunculkan sikap yang baik 

pada pekerjaannya, antar personil menciptakan rasa saling membutuhkan.
129

 

 

Dari paparan yang ada tentang hubungan partisipatif di dalam sebuah 

lembaga, peneliti menyimpulkann bahwa hubungan partisipatif kepemimpinan di 

Yayasan Al-Amin ini adalah hubungan yang  dijalin guna untuk mempererat tali 

persaudaraan yang dapat menjadi kekuatan untuk mengembangkan organisasi 

pendidikan yang ada di dalam Yayasan Al-Amin karena dalam hubungan 

partisipatif terdapat motivasi dan prinsip untuk maju bersama, keadaan ini sesuai 

dengan teori dari Willard S. Elsbree, yang mengatakan “The relationship of 

modern supervisior to teaching staff is peer relationship”  
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Manajemen organisasi di Yayaasan Al-amin dalam mengembangkan 

organisasi pendidikan Islammelaksanakan perencanaan, membentuk 

team,dan melaksanakan controling, hal ini sesuai dengan teori Jhon R. 

Beishline. 

2. Sistem pengambilan keputusan di Yayasan Al-Amin Gandu memadukan 

dan meminimaliskan model I dan II dari teori yang dipaparkan oleh 

Soekarto Indrafachrudi, dengan melakukan langkah-langkah: 

a. Menganalisis masalah 

b. Membatasi masalah 

c. Merumuskan tujuan 

d. Memilih alternatif yang baik, dan 

e. Melaksanakan keputusan 

3. Hubungan partisipatif kepemimpinan kolektif di Yayasan Al-Amin ini 

adalah hubungan yang  dijalin guna untuk mempererat tali persaudaraan, 

yang dapat menjadi kekuatan untuk mengembangkan organisasi 

pendidikan yang ada di dalam Yayasan Al-Amin, yang dimaksud dengan 

saudara di Yayasan ini adalah siapapun mereka yang datang ke Yayasan
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4. Al-Amin dan siap untuk bekerjasama maka mereka adalah saudara,  hal ini 

sesuai dengan teori  Willard S. Elsbree, yang mengatakan “The 

relationship of modern supervisior to teaching staff is peer relationship”. 

B. Saran 

Demi peningkatan kualitas kepemimpinan di Yayasan Al-Amin 

Gandu, peneliti memberikan saran-saran: 

1. Bagi para pemimpin yang ada di dalam Yayasan Al-amin: 

a. Hendaknya menambah pengetahuan bagaimana kepemimpinan kiai 

yang efektif dalam menetapkan kebijakan. 

b. Melanjutkan pengembangan potensi kepemimpinan dengan 

meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan stakeholder yang ada 

di Yayasan. 

c. Selalu melakukan controling dan evaluating, terhadap kebijakan yang 

telah diputuskan, sehingga dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari kebijakan yang telah diambil. 

d. Selalu mmmemberikan dorongan kepada stakeholder agar memiliki 

semangat yang tinggi dalam memunculkan ide-ide kreatif untuk 

pengembangan organisasinya. 

2. Bagi seluruh warga Yayasan, hendaknya memiliki motivasi yang lebih 

tinggi dalam ikut mensukseskan organisasi pendidikan yang ada di dalam 

Yayasan. 
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3. Bagi peneliti dan pembaca 

a. Hendaknya memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan 

kepemimpinan dan manajemen organisasi. 

b. Memperkaya pemikiran dengan cara membaca dan melakukan 

penelitian.
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