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ABSTRAK 

 

 

Setiani, Rita. 2019. Nilai-nilai Kepemimpinan Islam Dalam Buku ”Umar bin Abdul Aziz 

Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah”  Karangan DR. Ali Muhammad Ash-Shallabi  dan 

Relevansinya Dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing, 

Erwin Yudi Prahara, M.Ag. 

 

Kata Kunci : Nilai, Kepemimpinan Islam, Kepala Sekolah.  

Sosok khalifah yang bisa dijadikan panutan juga terkait kepemimpinan, walaupun 

terkesan singkat namun sejarah juga mencatat bahwa kejayaan Islam terjadi pada masanya. 

Beliau adalah Umar Bin Abdul Aziz yang sering di sebut khalifah ke lima, ada juga yang 

menyebutkan beliau adalah sosok pembaharu yang punya banyak prestasi dalam 

kepemimpinannya.Namun, di era sekarang dengan berbagai perubahan masyarakat dan kritis 

multidimensi yang telah  lama melanda Indonesia menyebabkan sulitnya menemukan sosok 

pemimpin ideal yang memiliki  komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dalam 

berbagai bidang kehidupan banyak ditemui  pemimpin-pemimpin pendidikan karbitan atau 

amatiran yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas tentang lembaga pendidikan atau sekolah 

yang dipimpinnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah nilai-nilai kepemimpinan 

Islam Umar Bin Abdul Aziz dalam buku ”Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani 

Umayyah” Karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi dan bagaimana relevansi kepemimpinan 

Umar Bin Abdul Aziz dengan kepemimpinan kepala sekolah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini 

merupakan penelitian library research (penelitian pustaka), yang merupakan salah satu metode 

penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitian di lakukan di perpustakaan dengan 

mengkaji bahan-bahan pustaka berupa dokumen, arsip, atau lain sejenisnya. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, peneliti menganalisis nilai-nilai kepemimpinan 

Umar bin Abdul Aziz yang terdapat pada buku “ Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu 

dari Bani Umayyah” Karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi”. Kesimpulan dari nilai-nilai 

kepemimpinan Islam dalam buku “Umar bin Abdul Aziz khalifah pembaharu dari Bani 

Umayyah” karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shaallabiini  membahas tentang seorang 

pemimpin pembaharu dari Bani Umayyah yakni Umar bin Abdul Aziz yang  mempunyai nilai 

kepemimpinan Islam diantaranya: 1) Memiliki moralitas yang baik, tanggung jawab, visi 

pemimpin yang jelas, kebijaksanaan seorang pemimpin yang baik, keteladan, menjaga 

kehormatan, sosok yang beriman, kemampuan berkomunikasi, komitmen meningkatkan 

kualitas SDM. 2) Relevansi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan kepemimpinan kepala 

sekolah adalah semua nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul mempunyai relevansi kuat 

dengan kepemimpinan kepala sekolah di era sekarang. Contohnya melihat wujud tanggung 

jawab kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Setelah merujuk juga pada pernyataan  tanggung 

jawab yang ada pada kepala sekolah yang dituliskan dalam buku Hasan Basri yang judul 

bukunya kepemimpinan kepala sekolah yang disitu dituliskan seorang pemimpin, kepala 

sekolah harus memiliki sifat diantaranya tanggung jawab. Maka, sangat relevan sekali jika 

kepala sekolah itu harus benar-benar mempertanggung jawabkan segala kepemimpinannya. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perspektif agama monoteistis (agama yang meyakini Tuhan Yang Esa, agama 

tauhid), kelahiran pemimpin merupakan kehendak Tuhan karena sejak semula Tuhan 

menciptakan manusia pertama, yakni Adam a.s sebagai khalifah atau pemimpin. 

Kepemimpinan Adam telah direncanakan oleh Allah membekali Adam dengan seperangkat 

ilmu pengetahuan yang luas dan para malaikat pun tidak mampu menguasainya. Bahkan 

Allah menyatakan beberapa ayat dalam al-Qur‟an. Ayat tersebut memberikan pemahaman 

mengenai kemunculan pemimpin dimuka bumi sebagai kehendak Allah, yang sengaja 

diciptakan untuk memelihara dan memberdayakan bumi dengan segala isinya.
1
 

Ketika membahas kepemimpinan, kita juga bisa mempelajari pola kepemimpinan 

Nabi Muhammad SAW, yang dapat dijadikan rujukan utama dalam kehidupan manusia. 

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berjalan di atas nilai-nilai Islam yang berhasil 

menanamkan keimanan, ketaqwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela 

kebenaran. Selain mendapat petunjuk, bantuan, dan perlindungan dari Allah SWT, 

kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang dapat diteladani oleh umatnya, yaitu: akhlak 

Nabi Muhammad SAW yang terpuji tanpa cela; karakter Nabi Muhammad SAW yang 

tangguh, sederhana dan bersemangat baja; sistem dakwah yang digunakan dengan metode 

imbauan dan kebijaksanaan, upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan  keadilan 

dan kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamprih pada harta, kekuasaan, dan 

                                                           
1
 Beni Ahmad Saebani, Kepemimpinan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 41-43. 

1 
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kemuliaan duniawi, mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikutnya, tipe 

kepemimpinan yang karismatis dan demokratis.
2
 

Dari pernyataan-pernyataan diatas seharusnya di era kepemimpinan sekarang banyak 

berguru pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja,  ada sosok 

khalifah yang bisa dijadikan panutan juga terkait kepemimpinan, walaupun terkesan singkat 

namun sejarah juga mencatat bahwa kejayaan Islam terjadi pada masanya. Beliau adalah 

Umar Bin Abdul Aziz yang sering di sebut khalifah ke lima, ada juga yang menyebutkan 

beliau adalah sosok pembaharu yang punya banyak prestasi dalam kepemimpinannya. Dia 

memiliki akhlak dan postur tubuh yang bagus, akal yang sempurna, perilaku yang baik, 

politik yang bersih, berusaha keras untuk berlaku adil, banyak ilmu, ahli dalam memahami 

masalah, cerdas, suka bertaubat, tunduk kepada Allah, lurus, zuhud dengan jabatan  

kekhalifahannya, selalu menuturkan yang benar walaupun sedikit pendukung sedangkan 

gubernur dzalim yang membencinya begitu banyak. Dia mendapatkan derajat syahid dan 

kebahagiaan, dia termasuk salah satu khulafa‟ur Ar-Rasyidin dan ulama yang mengamalkan 

ilmunya. Dia juga adalah seorang yang fasih dan lancar dalam berbicara. 
3
Menebarkan 

keadilan, kesejahteraan, keamanan, yang bisa dirasakan masyarakat. Sifat-sifat beliau yang 

amat bisa dijadikan panutan.  Sifat-sifat utama beliau adalah amat takut kepada Allah, 

Zuhud, tawadhu‟,  wara‟, sabar, tegas, adil, banyak memohon dan berdoa kepada Allah.
4
 

Namun, di era sekarang dengan berbagai perubahan masyarakat dan kritis 

multidimensi yang telah lama melanda Indonesia menyebabkan sulitnya menemukan sosok 

pemimpin ideal yang memiliki  komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. 

Dalam berbagai bidang kehidupan banyak ditemui  pemimpin-pemimpin pendidikan 

karbitan atau amatiran yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas tentang lembaga 

pendidikan atau sekolah yang dipimpinnya. Kondisi seperti ini telah mengakibatkan 

                                                           
2
Ibid., 80. 

3
 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umnayyah  

(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2010),11-12. 
4
Ibid., 103-124. 
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buruknya iklim dan budaya sekolah, bahkan  telah menimbulkan banyak konflik negatif dan 

stres para bawahan yang dipimpinnya. Hal ini tentu saja perlu penanganan yang serius, 

karena kepemimpinan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun 

sekolah efektif. 

Realitanya sebagaimana yang dilansir dari koran kompas bahwasanya ada seorang  

Kepala Sekolah SMP Satu Atap yang bertugas di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton 

Selatan, Sulawesi Tenggara berinisial LB ditangkap Satuan Narkoba Polres Baubau. Ia 

ditangkap saat hendak melakukan transaksi narkoba tak jauh dari rumahnya di Jalan 

Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau. 
5
Dari pernyataan tersebut 

terbukti bahwa kepemimpinan kepala sekolah sekarang sangat minim dari segi kualitas 

kepemimpinannya. Padahal keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. 

Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai 

organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah 

sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.
6
 Sebab, kepala 

sekolah merupakan pengelola sekolah yang memiliki posisi yang cukup penting terkait 

dengan peningkatan atau penurunan kualitas sekolah.
7
Namun, realitanya tidak sedikit kepala 

sekolah yang lupa akan tanggung jawabnya.  

Seharusnya perilaku kepala sekolah yang positif dapat mendorong, mengarahkan, 

dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi, 

dan tujuan sekolah. Dari berbagai tugas dan fungsi kepala sekolah secara efektif, efisien, 

produktif, dan akuntabel tersebut; sedikitnya terdapat sepuluh kunci kepemimpinannya. 

Sepuluh kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah tersebut mencakup: visi yang utuh, 

tanggung jawab, keteladanan, memberikan layanan terbaik, mengembangkan orang, 

membina rasa persatuan dan kesatuan, fokus pada peserta didik, managemen yang 

                                                           
5
Kontributor Baubau, Defriatno Neke, “Jadi Pengedar Sabu, Kepala Sekolah Ditangkap Polisi”, Kompas,  

27 Januari 2018.  
6
 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala  Sekolah (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), 81. 

7
 Sri Setiyati, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja, dan Budaya Sekolah terhadap 

kinerja guru, https://journal.uny.ac.id/index.php/jptk/article/view/8931/7305  diakses 2 Desember 2018 
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mengutamakan praktik, menyesuaikan gaya kepemimpinan, dan memanfaatkan kekuasaan 

keahlian. 
8
 

Kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinanya mampu menempuh 

berbagai cara yang positif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Cara yang 

ditempuh kepala sekolah dapat diketahui melalui perilaku kepemimpinannya dalam 

kehidupan setiap hari. Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan perilaku 

kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia.
9
 

Sisi kemenarikan penulis meneliti buku ini karena beberapa faktor diantaranya 

karena gaya bahasa yang digunakan mudah dipahami, belum ada yang meneliti buku ini 

sebelumnya.  

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Nilai-nilai Kepemimpinan Islam Dalam Buku ”Umar bin Abdul Aziz Khalifah 

Pembaharu dari Bani Umayyah”  Karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi  dan 

Relevansinya Dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah” 

 

B. Rumusan Masalah 

Fokus penelitian ini adalah nilai kepemimpinan Islam dalam buku “ Umar Bin 

Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah” Karangan Dr. Ali Muhammad Ash-

Shallabi”. Berdasarkan focus penelitian tersebut maka perumusan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah nilai-nilai kepemimpinan Islam Umar Bin Abdul Aziz dalam buku ”Umar 

Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah” Karangan Dr. Ali Muhammad 

Ash-Shallabi? 

                                                           
8
 Mulyasa, Managemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 22. 

9
 Rudolf Kempa, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 16.. 
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2. Bagaimana relevansi kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz dengan kepemimpinan kepala 

sekolah?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan acuan rumusan masalah, adapun tujuan kajian penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendiskripsikan nilai-nilai kepemimpinan Islam Umar Bin Abdul Aziz dalam buku 

”Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah” Karangan Dr. Ali 

Muhammad Ash-Shallabi. 

2. Menjelaskan relevansi kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz dengan kepemimpinan 

kepala sekolah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara teoritis dan 

praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat berikut ini: 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pendidikan, 

khususnya tentang nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam buku ”Umar bin Abdul Aziz 

Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah”  karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi  

dan relevansinya dengan kepemimpinan kepala sekolah. 

2. Secara Praktis ` 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

a. Bagi penulis 

1) Hasil penelitian  ini bermanfaat menambah rasa syukur kepada Allah SWT atas 

bertambahnya ilmu pengetahuan penulis. 

2) Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah cakrawala berfikir penulis yang 
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lebih logis dan sistematis.  

b. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk dijadikan referensi, 

refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat dipergunakan lebih lanjut dalam 

pengembangan pendidikan Islam. 

c. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman dalam 

penyelenggaraan kepemimpinan . 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori 

       Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena pada situasi, 

peneliti kualitatif juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan fokus penelitian, untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis mengangkat 

judul skripsi: 

1. Fitri Mahani Arditia, IAIN Ponorogo, 2016 skripsi yang berjudul: Nilai-nilai Pendidikan 

Akhlak dalam Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya dengan 

materi SKI Madrasah Tsanawiyah kelas VII. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana relevansi pendidikan 

akhlak dalam kepemimpinan khalifah Umar Bin Abdul Aziz dengan materi SKI Madrasah 

Tsanawiyah kelas VII. 

Metode penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka 

(library research). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul 

Aziz menerapkan kepemimpinan Islam karena berdasarkan nilai-nilai Islam, relevansi 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dengan 
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materi SKI Madrasah Tsanawiyah kelas VII  ditunjukkan oleh sifat-sifat terpuji khalifah 

Umar Bin Abdul Aziz selama menjalankan pemerintahan. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama 

membahas tentang kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz, perbedaannya penelitian tersebut 

membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak, sedangkan penelitian sekarang membahas 

tentang nilai-nilai kepemimpinan Islam. 

2. Anggun buana dewi, IAIN Ponorogo, 2016. Skripsi yang berjudul Nilai-nilai 

kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan kota Kontatinopel dan 

relevansinya terhadap pengembangan materi SKI di MTs/ MA. 

  Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja nilai-nilai kepemimpinan 

Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan kota Kontatinopel, apa model kepemimpinan 

Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan kota Kontatinopel, apa relevansi nilai-nilai 

kepemimpinan Muhammad al-Fatih dalam penaklukan kota Kontatinopel terhadap 

pengembangan materi ajar SKI di MTs/ MA. 

  Metode penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah penelitian kajian 

pustaka (library research). 

  Kesimpulan dari penelitian ini adalah seorang pemimpin adalah seorang yang 

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya. 

Seorang pemimpin harus bisa mengambil hati orang yang dipimpinnya sehingga secara 

emosional mampu melaksanakan misi dari pemimpinnya tanpa ada rasa paksaan karena 

kasih sayang yang dimiliki bawahan terhadap pemimpinnya.  Seperti halnya Muhammad 

Al-Fatih yang memiliki model kepemimpinan karismatik. SKI bukan hanya sekadar 

materi yang mempelajari tentang sebuah cerita yang sudah ditelan ruang dan waktu. Tapi 

kita juga bisa sisipkan pendidikan karakter  kepemimpinan Muhammad al-fatih dalam 

materi SKI tersebut. Karena generasi muda sekarang adalah generasi yang meneruskan 
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perjuangan nenek moyang kita yang dulu telah berjuang merebut bangsa kita dari tangan 

penjajah. Bangsa ini butuh sosok pemimpin yang seperti Muhammad al-Fatih.  

  Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama 

membahas tentang nilai-nilai kepemimpinan, perbedaannya penelitian tersebut membahas 

tentang nilai-nilai kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, sedangkan penelitian sekarang 

membahas tentang nilai-nilai kepemimpinan dalam buku “Umar Bin Abdul Aziz”. 

3. Aprilia Happy Rizkiana, IAIN Ponorogo,2016. Skripsi yang berjudul Nilai-nilai 

kepemimpinan dalam kitab Izat al-Nashi-in karangan Musthafa Al-Ghalayayni dan 

relevansinya dengan kompetensi kepribadian pendidik dalam pendidikan Islam. 

  Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai kepemimpinan  

dalam kitab Izat al-Nashi-in karangan Musthafa Al-Ghalayayni, bagaimana relevansinya 

nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab Izat al-Nashi-in karangan Musthafa Al-Ghalayayni 

dengan kompetensi kepribadian pendidik dalam pendidikan Islam. 

  Metode penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah penelitian kajian 

pustaka (library research). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

a. Nilai-nilai kepemimpinan menurut al-Ghalayyni adalah upaya menanamkan jiwa-jiwa 

para pemimpin agar memiliki jiwa sabar, ikhlas, keberanian, kebenaran, kebenaran, 

kesederhanaan, kedermawaan, melaksanakan kewajiban, dapat dipercaya, 

menyempurnakan pekerjaan dengan baik, tawakal, dan percaya diri. 

b. Relevansinya nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab Izat al-Nashi-in karangan 

Musthofa Al-Ghalayayni kompetensi kepribadian pendidik dalam pendidikan Islam 

diantaranya: pribadi yang disiplin, pribadi yang jujur, pribadi yang adil, pribadi yang 

berakhlak mulia, pribadi teladan, pribadi yang arif dan penyabar, pribadi berwibawa, 

pribadi yang percaya diri. 
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 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama 

membahas tentang nilai-nilai kepemimpinan, perbedaannya penelitian tersebut 

membahas tentang nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab „Izat al-Nashi‟in karangan 

Musthofa Al-Ghalayayni, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang nilai-nilai 

kepemimpinan dalam  buku “Umar Bin Abdul Aziz”.  

 

F. Metode Penelitian   

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

dan jenis penelitian ini merupakan penelitian library research (penelitian pustaka), yang 

merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitian di 

lakukan di perpustakaan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka berupa dokumen, arsip, 

atau lain sejenisnya.
10

 

Penulis berusaha mengkaji “Nilai-nilai Kepemimpinan Islam dalam Buku ”Umar 

bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah”  Karangan Dr. Ali 

Muhammad Ash-Shallabi  dan Relevansinya dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah”.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah  kajian pustaka (library 

research). Penelitian ini dilakasanakan untuk memecahkan suatu masalah  yang pada 

dasarnya bertumpu pada penelitian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka 

yang relevan.
11

 

 

                                                           
10

 Apriliya Happy Rizkiana, Nilai-nilai Kepemimpinan dalam Kitab Izat al-Nashi‟in Karangan Mustofa Al-

Ghalayayni dan Relevansinya dengan Kompetensi Kepribadin Pendidik dalam Pendidikan Islam, (Ponorogo 

:STAIN Ponorogo, 2016), 9 . 
11

 Fitri Mahani Arditia, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz 

dan Relevansinya dengan materi SKI MTs Kelas VII, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 40.  
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2. Data dan Sumber Data  

a. Data Penelitian 

Data penelitian ini sebagian besar berada di perpustakaan, dicari dan disetir 

dari berbagai macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak 

diteliti.Macam-macam data dapat diperoleh dari sumber literature.
12

 Dimana sifat 

dan cara kerja penelitian, caranya: pertama, peneliti berhadapan langsung dengan 

teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau 

saksi mata berupa kejadian, orang-orang atau benda-benda lainnya. Kedua, data 

pustaka bersiafat siap pakai. Ketiga,  data pustaka umumnya adalah data sekunder, 

dalam arti peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari 

tangan pertama dilapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh 

ruang dan waktu.
13

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka data 

penelitian ini diantaranya adalah buku ”Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu 

dari Bani Umayyah”  Karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, jurnal, buku yang 

relevan, artikel ilmiah dan surat-surat keputusan. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini  merupakan sumber 

data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dikategorikan senbagai 

berikut: 

1) Data Primer 

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menanalisis penelitian 

tersebut. Adapun sumber data yang digunakan adalah buku ”Umar bin Abdul 

                                                           
  

12
Khamilaul Husna, Skripsi: Nilai-Nilai Kesabaran Kisah Nabi Uuluu Al-„Azmi Dalam Al-Qur‟an Dan 

Relefansinya Dengan Etika Guru, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 12. 
13

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 4-5. 
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Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah”  Karangan Dr. Ali Muhammad 

Ash-Shallabi. 

2)   Data Sekunder 

Sumber data sekunder ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data 

yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Sumber-sumber 

tersebut di antaranya adalah:  

a) Beni Ahmad Saebani. Kepemimpinan. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014. 

b) Hasan Basri. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Bandung: CV Pustaka Setia, 

2014.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kajian pustaka (library 

research), maka dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data 

literer yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan 

yang dimaksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan 

atau diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, masing-

masing dalam kelompok data, baik data primer maupun sekunder sebagaimana telah 

disebutkan di atas. Dalam hal ini peneliti menjelaskan sumber data primer dan juga 

sumber data sekunder yang berkaitan dengan nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam 

buku ”Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah”  Karangan 

Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi  dan relevansinya dengan kepemimpinan kepala 

sekolah. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada yaitu tentangnilai-nilai 

kepemimpinan Islam dalam buku ”Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari 
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Bani Umayyah”  Karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi  dan relevansinya 

dengan kepemimpinan kepala sekolah. 

c. Discovery Data Result, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, dengan analisis isi 

untuk melaksanakan  kajian terhadap nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam buku 

”Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah”  Karangan Dr. Ali 

Muhammad Ash-Shallabi  dan relevansinya dengan kepemimpinan kepala sekolah.
14

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data yang terkumpul, baik yang 

diambil dari kitab, buku, majalah, jurnal, skripsi, dan kemudian dianalisis dengan 

mengunakan kajian isi (content analysis). Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Yang artinya suatu model yang 

dipakai untuk meneliti dokumentasi data yang berupa teks, gambar, simbol, dan 

sebagainya. Analisis isi (content analysis) pada awalnya berkembang dalam bidang 

surat kabar yang bersifat kuantitatif. Penelitian dengan metode analisis isi digunakan 

untuk memperoleh keterangan dari komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk 

lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Metode ini dapat dipakai 

untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film, dan 

sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh suatu 

pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media 

massa, atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, relevan.
15

 

 

 

                                                           
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 24. 
15

Anggun Buana Dewi, Nilai-nilai Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan kota Konstatinopel  

dan relevansinya terhadap pengembangan materi SKI di MTs/MA.(Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2016),  12-13. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan uraian yang jelas dari pemaparan penelitian ini, penulis 

menyusun sitematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut: 

BAB I :  Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan pola dasar dari 

keseluruhan  isi skripsi ini mulai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

pendekatan penelitian, teknik analisis data serta sistematika pembahasan 

yang menjadi akhir dari bab ini. 

BAB II :   Pada bab ini berisi kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu 

sebagai mitra  keteladanan dalam menganalisis nilai-nilai kepemimpinan 

Islam dalam buku ”Umar bin Abdul Aziz khalifah pembaharu dari Bani 

Umayyah”  Karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi  dan relevansinya 

dengan kepemimpinan kepala sekolah. 

BAB III :  Pada bab ini berisi tentang kajian kisah Umar Bin Abdul Aziz . 

BAB IV:   Pada bab ini berisi tentang penjelasan nilai-nilai kepemimpinan islam 

dalam buku ”Umar bin Abdul Aziz khalifah pembaharu dari Bani 

Umayyah”  Karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi  dan relevansinya 

dengan kepemimpinan kepala sekolah.  

BAB V :  Pada bab ini berisi penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi 

ini. Yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN ISLAM  DAN KEPALA SEKOLAH 

 

A. Konsep Nilai 

1. Pengertian Nilai 

“Nilai”, Inggris: value, dari bahasa Latin valere (berguna, mampu akan, berdaya, 

berlaku, kuat) mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut: 

a. Harkat. Kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, 

atau dapat menjadi obyek kepentingan.  

b. Keistimewaan. Apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai, sebagai suatu 

kebaikan. Lawan dari suatu nilai positif adalah “tidak bernilai” atau “nilai negatif”. 

“Baik” akan menjadi suatu nilai dan lawannya (jelek, buruk) akan menjadi suatu “nilai 

negative” atau “tidak bernilai”.
16

 

Nilai adalah suatu bagian yang penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap 

sah, artinya secara moral dapat diterima kalau harmonis dengan nilai-nilai yang dapat 

diterima.
17

 Sebatas arti denotifnya valere, valoir, value atau nilai dapat dimaknai sebgai 

harga. Namun, ketika kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu obyek atau persepsi 

dari suatu sudut pandang tertentu, harga yang terkandung di dalamnya memiliki tafsiran 

yang bermacam-macam. Ada harga menurut ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, 

antropologi, politik, maupun agama. Definisi nilai dalam sebuah laporan yang ditulis oleh 

A Club of Rome, nilai diuraikan dalam dua gagasan yang saling bersebrangan.  

Di satu sisi, nilai dibicarakan sebagai nilai ekonomi yang disandarkan pada nilai 

                                                           
16

 Ahmad Faruk, Filsafat Umum  Sebuah Penelusuran Tematis (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), 103-

104. 
17

 Talcott Parsons, Sociology (Surabaya: Penerbit Erlangga,), 71. 

14 
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produk, kesejahteraan, dan harga, dengan penghargaan yang demikian tinggi padahal 

yang bersifat material.Sementara dilain hal, nilai digunakan untuk mewakili gagasan atau 

makna yang abstrak dan tak terukur dengan jelas. Nilai yang abstrak dan sulit diukur itu 

antara lain keadilan, kejujuran, kebebasan, kedamaian, dan persamaan.
18

 

Definisi nilai sering dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda. Seperti 

dinyatakan Kurt Bainer, seorang sosiolog menafsirkan nilai dari sudut pandangnya 

sendiri tentang keinginan, kebutuhan, kesenangan seseorang sampai pada sanksi dan 

tekanan dari masyarakat. Seorang psikolog menafsirkan nilai sebagai suatu 

kecenderungan perilaku yang berawal dari gejala-gejala psikologis, seperti hasrat, motif, 

sikap, kebutuhan, dan keyakinan yang dimiliki  secara individual sampai pada wujud 

tingkah lakunya yang unik. Seorang antropolog melihat nilai sebagai “harga” yang 

melekat pada pola budaya masyarakat seperti dalam bahasa, adat kebiasaan, keyakinan, 

hukum dan bentuk-bentuk organisasi sosial yang dikembangkan manusia. Lain lagi 

dengan seorang ekonom yang melihat nilai sebagai “harga” suatu produk dan pelayanan 

yang dapat diandalkan untuk kesejahteraan manusia.
19

 

Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. 

Definisi ini dikemukakan oleh Gordon Allport sebagai seorang ahli psikologi 

kepribadian. Bagi Allport, nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut keyakinan. 

Seperti ahli psikologi pada umumnya, keyakinan ditempatkan sebagai wilayah psikologis 

yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan 

kebutuhan. Karena itu, keputusan benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah pada 

wilayah ini merupakan hasil dari serentetan proses psikologis yang kemudian 

mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai 

pilihannya.
20

  

                                                           
18

 Rohmat  Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.  
19

 Ibid.,8.  
20

 Rohmat  Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.  
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Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan 

pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Definisi ini memiliki tekanan utama 

pada norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Definisi ini 

lebih mencerminkan pandangan sosiolog. Seperti sosiolog pada umumnya, Kupperman 

memandang norma sebagai salah satu bagian terpenting dari kehidupan sosial, sebab 

dengan penegakkan norma seseorang justru dapat merasa tenang dan terbebas dari segala 

tuduhan masyarakat yang akan merugikan dirinya. Oleh sebab itu, salah satu bagian 

terpenting dalam proses pertimbangan nilai (value judgement) adalah pelibatan nilai-nilai 

normatif yang berlaku di masyarakat.
21

 

Nilai adalah alamat sebuah kata “ya” (value is address of a yes), atau kalau 

diterjemahkan secara kontekstual, nilai adalah sesuatu yang ditunjukkan dengan kata 

“ya”. Pengertian nilai yang di kemukakan oleh Hans Jonas ini merupakan definisi yang 

memiliki kerangka lebih umum dan luas daripada dua definisi sebelumnya, kata “ya” 

dapat mencakup nilai keyakinan individu secara psikologis maupun nilai patokan 

normatif secara sosiologis. Demikian pula, penggunaan kata “alamat” dalam definisi itu 

dapat mewakili arah tindakan yang ditentukan oleh keyakinan individu maupun norma 

sosial.
22

 

Kemudian, menurut Brameld pandangan Kluckhohn itu mencakup pula 

pengertian bahwa sesuatu dipandang memiliki nilai apabila ia dipersepsi sebagai sesuatu 

yang diinginkan. Makanan, uang, rumah, memiliki nilai karena dipersepsi sebagai 

sesuatu, yang baik, dan keinginan untuk memperolehnya mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku seseorang. Tidak hanya materi atau benda yang memiliki nilai, tetapi 

gagasan dan konsep juga dapat menjadi nilai, seperti: kebenaran, kejujuran, dan 

keadilan.
23
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Ibid.,  8-9. 
22

 Ibid., 9 
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 Rohmat  Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2011), 9 
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Kejujuran, misalnya, menjadi sebuah nilai bagi seseorang, apabila ia memiliki 

komitmen yang dalam terhadap nilai itu yang tercermin dalam pola pikir, tingkah laku, 

dan sikap. 

Definisi nilai di atas merupakan empat dari sekian banyak definisi nilai yang 

dapat dirujuk. Para filosof nilai yang bekerja dalam union of International Association 

(UIA, 2003) melaporkan lima belas definisi nilai yang berbeda. Jumlah definisi ini 

diperkirakan masih akan bertambah jika kita merujuk pada sejumlah buku yang 

membahas secara khusus atau hanya menyinggung persoalan nilai sebagai makna yang 

abstrak, bukan sebagai harga suatu barang atau benda. Karena itu, memilih definisi nilai 

bukan untuk menyalahkan definisi lain, tetapi hal itu tergantung dari sudut pandang mana 

kita melihat dan keperluan apa yang kita butuhkan.
24

 

Dari banyaknya pengertian nilai yang dikemukakan oleh para ahli tersebut kita 

dapat menarik suatu definisi baru, yaitu: Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam 

menentukan pilihan. Definisi ini dapat mewakili empat definisi yang diajukan, walaupun 

ciri-ciri spesifik seperti norma, keyakinan, cara, tujuan, sifat, dan ciri-ciri nilai tidak 

diungkapkan secara eksplisit.
25

 Kalau dibandingkan dengan definisi nilai dari Hans 

Jonas, definisi baru ini secara eksplisit menyertakan proses pertimbangan nilai, tidak 

hanya sekedar alamat dari sebuah kata "ya”.  

Secara garis besar nilai dibagi menjadi dua kelompok yaitu nilai-nilai nurani 

(values of being). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian 

berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk 

dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, 

potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian.Nilai-nilai memberi adalah nilai 

yang perlu dipraktikan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang 

diberikan. Yang termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, dapat 

                                                           
24

 Ibid., 10 
25

Ibid., 9-11. 
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dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil, dan 

murah hati.
26

 

2. Klasifikasi Nilai 

Untuk memperjelas posisi nilai sebagai tema-tema abstrak berikut ini 

diketengahkan topic-topik bahasan mengenai klasifikasi nilai. Cara para ahli 

mengklasifikasi nilai juga cukup beragam tergantung pada sudut pandang dan disiplin 

ilmu mereka miliki. Oleh karena itu, nilai dapat diklasifikasikan dalam beberapa bagian. 

Pertama, nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai ini muncul dalam perilaku seseorang 

misalnya seseorang yang memelihara hidup bersih maka akan berujung pada nilai akhir 

yang secara internal telah secara konsisten dimilikinya yaitu keindahan dan kesehatan. 

Nilai instrumental adalan adalah nilai yang muncul dalam perilaku secara eksternal 

sedangkan nilai terminal adalah nilai yang tersembunyi di belakang nilai-nilai 

instrumental.
27

  

Kedua, nilai intrinsik dan ekstrinsik. Klasifikasi ini merupakan istilah lain dari 

nilai instrumental dan terminal. Nilai ekstrinsik ini adalah nilai yang lahir dalam tampilan 

nilai material sedangkan nilai  ekstrinsik merupakan nilai yang paling esensial dan nilai 

ini lebih permanen dan lebih baik dari nilai ekstrinsik.
28

 

Ketiga, nilai personal dan nilai sosial. Nilai ini didasarkan pada kedekatan nilai. 

Nilai personal adalah nilai yang dimiliki oleh seorang individu sedangkan nilai sosial 

adalah nilai yang dapat bermanfaat bagi orang lain. 

Keempat, nilai subyektif dan nilai obyektif. Nilai ini didasarkan pada tingkat 

subyektivitas dan obyektivitas nilai. Nilai subyektif adalah nilai yang diputuskan diri 

subyek. Nilai obyektif merupakan nilai yang dekat dengan obyek yang disifatinya.
29
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Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2009),  7. 
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 Rohmat  Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2011), 25 
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B. Kepemimpinan Islam 

1. Pengertian kepemimpinan Islam  

Kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini.Sudah 

merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas. Dalam sebuah 

komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan 

rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan 

tujuan. Al-Qur‟an banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya 

adalah kepemimpinan.
30

 

Kepemimpinan  merupakan salah  satu faktor yang menentukan kesuksesan dalam 

implementasi Managemen Berbasis Sekolah. Setidaknya ada empat alasan mengapa 

diperlukannya figure pemimpin, yaitu:
31

 

a. Banyak orang yang memerlukan figure pemimpin 

b. Dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya 

c. Tempat pengambilalihan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya, dan  

d. Sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan 

Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin berasal dari kata dasar yang sama, 

yaitu “pimpin”. Akan tetapi, masing-masing kata tersebut digunakan dalam konteks yang 

berbeda. Pemimpin adalah orang yang dengan kecakapan dan ketrampilan yang 

dimilikinya mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu kegiatan.Beberapa 

ahli mencoba mendefinisikan pemimpin dengan definisi dan cara yang berbeda, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik 

                                                           
30

Muhammad Harfin Zuhdi, Konsep Kepemimpinan  dalam  Perspektif  Islam, http://e 

journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405/413 diakses 8 Des 2018  
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 Beni Ahmad Saebani, Kepemimpinan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 17. 
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organisasi maupun keluarga. 

b. Pemimpin adalah seorang yang menjadi titik pusat yang mengintegrasikan kelompok.  

c. Pemimpin adalah orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap sekelompok 

orang banyak.
32

 

Pemimpin adalah tokoh atau elit anngota sistem sosial yang dikenal oleh dan 

berupaya mempengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak langsung.
33

 

Pemimpin adalah individu di alam kelompok yang memberikan tugas-tugas 

pengarahan dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai 

tujuan.
34

 

Diantara pakar yang membicarakan masalah kepemimpinan adalah Koontz, O‟ 

Donnel Weihrich. Didalam bukunya dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan 

kepemimpinan secara umum, merupakan pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang 

lain, sehingga mereka dengan penuh kemauan berusaha kearah tercapainya tujuan 

organisasi. (Leadership is generally defined simply as influence, the art or process of 

influencing people so that they will strive willingly toward the achievement of group goal). 

Dari konsep tersebut dapat dikembangkan lebih jauh makna yang terkandung di 

dalamnya. Makna kata “ kemauan keras berusaha” di dalamnya mencerminkan keinginan 

keras dengan penuh semangat dan percaya diri (to work with real and confidence). 

Kata “memimpin” mempunyai arti: memberikan bimbingan, menuntun, 

mengarahkan dan berjalan di depan. Pemimpin berperilaku untuk membantu organisasi 

dengan kemampuan maksimal dalam mencapai tujuan. 
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Kepemimpinan adalah suatu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan, oleh 

sebab itu kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci untuk menjadi seorang 

meneger yang efektif. Esensi kepemimpinan adalah kepengikutan, kemampuan orang lain 

atau bawahan untuk mengikuti keinginan pemimpin, itulah yang menyebabkan seseorang 

menjadi pemimpin. Dengan kata lain pemimpin tidak akan terbentuk apabila tidak ada 

bawahan. Stephen P. Robbins mengatakan, kepemimpinan secara lebih dalam, 

kepemimpinan adalah kemampuan  untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah 

tercapainya tujuan.
35

 

Dengan uraian Koontz tersebut kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus 

mampu: 

a. Mendorong timbulnya kemampuan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri 

para guru, staf dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing  

b. Memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf dan para siswa serta 

memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan demi kemajuan dan memberikan 

inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. 
36

 

Kepemimpinan diterjemahkan  ke dalam istilah: sifat-sifat, perilaku pribadi, 

pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antarperan, 

kedudukan dari satu jabatan administratif, dan perspeksi dari lain-lain tentang legitimasi 

pengaruh.
37

 

Definisi-definisi ini memberi gambaran yang cukup luas dan mendalam tentang 

kepemimpinan. Beberapa rumusan lain yang dapat ditarik dari definisi di atas adalah: 

a. Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

untuk mengkoordinasikan dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang 
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tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya.  

b. Aktivitas pemimpin antara lain terjelma dalam bentuk memberi perintah, membimbing 

dan mempengaruhi kelompok kerja atau orang lain dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu secara efektif dan efisien. 

c. Pemimpin selalu berada dalam situasi social, sebab kepemimpinan pada hakikatnya 

adalah hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan individu atau 

kelompok lain. Individu atau kelompok tertentu disebut pemimpin dan individu atau 

kelompok lain disebut bawahan. 

d. Pemimpin tidak memisahkan diri dari kelompoknya. Pemimpin bekerja dengan orang 

lain, bekerja melalui orang lain, atau keduanya.
38

 

Kepemimpinan dapat ditelaah dari berbagai segi seperti yang dikemukakan oleh 

Prajidi Atmosudirdjo sebagaimana berikut: 

a. Kepemimimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian (personality) 

seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang untuk 

mencontohnya atau mengikutinya, atau yang memancarkan suatu pengaruh yang 

tertentu, suatu kekuatan atau wibawa, yang demikian rupa sehingga membuat 

sekelompok orang-orang mau melakukan apa yang dikehendakinya.  

b. Kepemimpinan adalah pula suatu seni (art), kesanggupan (ability) atau teknik untuk 

membuat sekelompok orang bawahan dalam organisasi formal atau para pengikut 

atau simpatisan dalam organisasi informal mengikuti atau menaati segala apa yang 

dikehendakinya, atau bahkan mungkin berkorban untuknya.  

c. Kepemimpinan dapat pula dipandang sebagai suatu sarana, suatu istrumen atau alat, 

untuk membuat sekelompok orang-orang mau bekerjasama dan berdaya upaya 

menaati segala peraturan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dalam 
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hal ini kepemimpinan dipandang sebagai dinamika suatu organisasi yang membuat 

orang-orang bergerak, bergiat, berdaya upaya secara “ kesatuan organisasi” untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi.
39

 

Adapun perspektif Yukl, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang  individu yang memimpin aktivitas-

aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama (shared goal).  

b. Kepemimpinan adalah suatu proses memberi arti (pengaruh yang berarti) terhadap 

usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang 

diinginkan untuk mencapai sasaran. 
40

 

Kepemimpinan menurut Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara 

No. 27/ KEP/1972  ialah kegiatan untuk meyakinkanorang lain sehingga dapat dibawa 

turut serta dalam suatu pekerjaan. Kepemimpinan menurut Surat Edaran Kepala Badan 

Administrasi Kepegawian Negara No.02/ SE/1980 ialah kemampuan seorang pegawai 

negeri sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara optimal.
41

 

Dalam praktik organisasi kata memimpin, mengandung konotasi: “menggerakkan, 

mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan teladan, memberikan 

dorongan, memberikan bantuan, dan sebagainya”. 
42

 

Kualitas kepemimpinan baru dapat dicapai apabila dalam diri setiap pemimpin 

tumbuh kesadaran dan pemahaman yang mendalam terhadap makna kepemimpinan 

dengan segala aspeknya seperti prinsip-prinsip, berbagai persyaratan dan fungsi-fungsi 

kepemimpinan, sehingga pemimpin mampu mengembangkan keterampilan serta 

mewujudkan berbagai fungsi kepemimpinan yang diperlukan.
43

 

                                                           
39

M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 

25 
40

Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan Konsep dan Aplikasi(Purwokerto:STAIN Press, 2010), 45. 
41

 Husaini Usman, Managemen Teori, praktik, dan Riset Pendidikan(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 250. 
42

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala  Sekolah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 83. 
43

 http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/510/426  diakses 9 Desember 2018 



30 
 

 

Setelah panjang lebar membahas kepemimpinan secara umum. Ada istilah terkait 

dengan kepemimpinan  dalam Islam. Istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Immah, 

sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam 

Islam ada tujuh macam, yaitu khalifah, Malik, Wali, „Amir dan Ra‟in, Sultan, Rais, dan 

Ulil „amr. 

a. Khalifah 

Secara etimologis, kata khalifah berakar kata dengan huruf-huruf kha, lam, 

dan fa‟, yang mempunyai mempunyai tiga makna pokok, yaitu mengganti, belakang, 

dan perubahan. Dengan makna seperti ini, maka kata kerja khalafa-yakhlufu-khalifah 

dipergunakan dalam arti bahwa khalifah adalah yang mengganti kedudukan Nabi 

Saw sebagai pemimpin, khalifah adalah pemimpin di belakang Nabi Saw. Kata ini 

menurut keterangan Eksiklopedia Islam, adalah istilah yang muncul dalam sejarah 

pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam yang bersinonim dengan kata 

Imamah yang berarti kepemimpinan. 
44

 

Adapun ayat-ayat  yang menunjukkan istilah khalifah baik dalam bentuk 

mufrad maupun jamaknya, antara lain: 

                            

                           

    

Artinya:  “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
45
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b. Imam  

  Dalam al-Qur‟an kata imam di terulang sebanyak 7 kali atau kata aimmah 

terulang 5 kali. Kata imam dalam al-Qur‟an mempunyai beberapi arti yaitu, nabi, 

pedoman, kitab/teks, jalan lurus, dan pemimpin. Adapun ayat-ayat menunjukkan 

istilah imam yang artinya pemimpin antara lain:  

                          

         

 

 

Artinya: “Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada 

kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), 

dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.
46

 

 

Menurut Shihab, imam dan khalifah adalah dua istilah yang digunakan al-

Qur‟an untuk pemimpin. Kata imam diambil dari kata amma-ya‟ummu, yang berarti 

menuju, 

 

menumpu, dan meneladani. Sedangkan kata khalifah berakar kata khalafa yang pada 

mulanya berarti “di belakang”. Kata khalifah sering diartikan “pengganti”  karena 

yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang 

digantikannya. Selanjutnya ia menyatakan bahwa al-Qur‟an menggunakan kedua 

istilah ini untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin, ketika di depan menjadi 

panutan, dan ketika di belakang mendorong, sekaligus mengikuti kehendak dan arah 

yang dituju oleh dipimpinnya.  

Demikian pula menurut Salus, bahwa kepemimpinan di dalam Islam disebut 

dengan “Imamah”, berasal dari kata dasar “imam” yang artinya pemimpin, seperti 

ketua atau yang lainnya, baik dia memberikan petunjuk ataupun menyesatkan.
47
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c. Ulu al-Amr 

Istilah Ulu al-Amri oleh ahli al-Qur‟an, Nazwar Syamsu, diterjemahkan 

sebagai functionaries, orang yang mengemban tugas, atau diserahi menjalankan 

fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Dari sini, maka kata ulu al amr diterjemahkan  

“pemilik urusan” dan “pemilik kekuasaan” atau “hak memberi perintah”. Kedua 

makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga 

mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dalam mengendalikan keadaan. 

Pengertian seperti inilah, maka ulu al-amr disepadangkan dalam arti “pemimpin”. 

Pengertian pemimpin dengan term ulu al-amr diatas, lebih luas karena mencakup 

setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar ataupun kecil, seperti 

pemimpin negara, atau pemimpin keluarga, bahkan pemimpin diri sendiri juga 

termasuk di dalamnya.
48

 

 

d. Qawwam dan wali  

Qawwam diambil dari kata “Qoma bil  Amri” atau “Qoma Bi Sya‟nihi” 

artinya menangani urusannya. Maksudnya, seorang suami dituntut menangani 

urusan-urusan istrinya dalam hal penjagaan, perlindungan, dan dukungan, baik yang 

bersifat materi maupun non-materi. Sedangkan kata wali dalam syar‟i adalah 

penguasaan terhadap seseorang disebabkan oleh  ketidakmampuan  seseorang yang 

dikuasai tersebut dalam mempergunakan hak-haknya kecuali atas seizinnya wali 

(penguasa)nya. Dalam hal ini, Islam menyamakan kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan ketika keduanya telah sampai pada taraf dewasa (ar-Rusyd), sehingga 

salah satu di antara mereka tidak memiliki wilayah atau kekuasaan atas lainnya.Dari 

sini, perbedaan antara qowwam (pemimpin) dan wali (penguasa) sudah sangat jelas. 
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Qowwam bukan berarti intervensi terhadap hak-hak orang lain, baik berupa 

pengambilan hak, penggunaan hak secara bersamaan atau permohonan menggunakan 

hak tersebut. Sedangkan wali merupakan salah satu jenis perwakilan yang bersifat “ 

memaksa” dalam mempergunakan hak-hak orang yang mewakili yang disebabkan 

kurangnya kemampuan orang yang diwakili yang disebabkan kurangnya kemampuan 

orang yang diwakili tersebut. 
49

 

e. Imarah, Qiyadah, Ri‟asah, dan Ra‟in 

Imarah  digunakan dalam konteks seseorang yang ditunjuk dan dipilih oleh 

kelompok atau masyarakatnya untuk menjalankan suatu tugas atau urusan mereka 

bersama.  

Qiyamah digunakan dalam konteks pemberian arahan, penunjuk jalan, 

bimbingan dan lainnya kepada individu atau kelompok. 

Ri‟asah digunakan dalam konteks sebagai pengatur dan penanggungjawab 

suatu urusan kelompok atau masyarakatnya. Ra‟in digunakan dalam konteks 

penanggungjwab dalam hal menjaga, memelihara, dan memberdayakan 

komunitasnya.
50

 

Sedangkan, teori  kepemimimnpinan yang berkembang adalah sebagai berikut:
51

 

1) Teori genetic, yaitu kepemimpinan diartikan sebagai traits within the individual 

leader: seseorang dapat menjadi pemimpin karena memang dilahirkan sebagai 

pemimpin dan bukan dibuat atau dididik untuk itu (leader were borned and not 

made). Teori ini banyak ditentang oleh para ahli karena bakat seseorang  sangat 

tipis jika berkaitan dengan kepemimpinan. Menutut C. Bird, bakat 

kepemimpinan hanya berkisar 5% sehingga yang paling menentukan adalah 
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pendidikan dan pelatihan. 

2) Teori sosial, teori yang memandang kepemimpinan sebagai fungsi kelompok 

(function of the group). Menurut teori ini, sukses tidaknya suatu kepemimpinan 

tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau sifat-sifat yang ada pada 

seseorang, tetapi yang lebih penting adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat dan ciri-

ciri kelompok yang dipimpinnya. Setiap kelompok memiliki sifat dan ciri yang 

berlainan sehingga memerlukan tipe dan gaya kepemimpinan yang berbeda.  

Dalam teori, peranan masyarakat sangat penting dalam menciptakan figure 

pemimpin misalnya, tokoh agama yang kepemimpinannya dibentuk oleh 

kesepakatan sosial dan kehendak masyarakat yang merasa memperoleh manfaat 

dari aktivitas keagamaan tokoh agama tersebut. Dengan teori ini , pemimpin 

bukan dilahirkan, melainkan sengaja diciptakan dan dibuat didasarkan 

kesepakatan sosial yang selalu hidup dalam kelompok tertentu.  

3) Teori situasional, teori yang berpandangan bahwa kepemimpinan bergantung 

pada situasinya. Teori ini tidak hanya melihat kepemimpinan dari sudut pandang 

yang bersifat psikologis dan sosiologis, tetapi juga atas ekonomi dan politik. 

Menurut konsep ini, kepemimpinan dipandang sebagai fungsi dari situasi . Di 

samping sifat-sifat  individu pemimpin dan fungsi-fungsi kelompok seperti pada 

konsep pertama dan kedua, kondisi dan situasi tempat  kelompok itu berada 

menentukan lahirnya kepemimpinan. Hal ini dikarenakan betapapun seorang 

pemimpin telah memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik dan dapat 

menjalankan fungsinya sebagai anggota kelompok, sukses tidaknya 

kepemimpinan ditentukan pula oleh situasi yang selalu berubah, yang 

mempengaruhi perubahan dan perkembangan kehidupan kelompok yang 

dipimpinnya. 

4) Teori ekologis, yaitu kepemimpinan merupakan penggabungan antara bakat 
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alami yang sudah ada sejak dilahirkan dengan pendidikan dan pelatihan yang 

intensif. Teori ini tidak menolak adanya sumber natural  kepemimpinan, tetapi 

sumber struktural pun sangat membantu terbentuknya seorang pemimpin yang 

fungsional dan berpengaruh. 

5) Teori sosio-behavioristik, yaitu teori yang mengatakan bahwa kepemimimpinan 

dilahirkan oleh hal-hal  berikut:  bakat, turunan, dan kecerdasan yang ilmiah. 

Pengalaman dalam kepemimpinan. Pendidikan dan pelatihan. Kesepakatan 

sosial dan kotrak politik. 
52

 

 

 

 

b. Nilai-nilai Kepemimpinan Islam 

Dalam Islam, kepemimpinan begitu penting sehingga mendapat perhatian yang 

sangat besar. Begitu penting kepemimpinan ini, mengharuskan setiap perkumpulan untuk 

memiliki pemimpin, bahkan perkumpulan dalam jumlah yang kecil sekalipun.
53

 

Beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin Islam antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Moralitas 

 Moralitas menyangkut ahlak, budi pekerti, susila dan ajaran tentang baik dan 

buruk. Jadi serang pemimpin dituntut memiliki moralitas yang baik sehingga dapat 

terlihat kewibawaan.  

2. Tanggung jawab 
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 Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya ia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan.
54

 

 Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak 

dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam 

organisasi. Hal itu dibutuhkan karena pemimpin merupakan tonggak anggotanya. 

3. Visi Pemimpin 

 Kepemimpinan seorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. 

Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh 

seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin tidak memiliki visi dalam organisasinya, 

maka organisasi tersebut tidak akan berjalan karena tidak ada tujuan yang ingin 

dicapai. 

4. Kebijaksanaan 

 Kebijakasanaan juga merupakan kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan 

sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna 

lebih dari kepandaian atau kecerdasan. 

5. Keteladan 

 Keteladanan adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari sehari-hari 

seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan 

atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.
55

 Keteladanan seorang pemimpin 

adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang 

dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan, integritas, dan moralitas 

pemimpin. 

6. Menjaga Kehormatan 
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 Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan baik dirinya, anggotanya, maupun 

organisasinya. Dengan cara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Hal  

tersebut perlu dilakukan karena segala perbuatan pemimpin dapat menjadi contoh bagi 

anggotanya. Dengan senantiasa menjaga kehormatan diri, pribadi Islam akan 

mendapatkan nilai-nilai kemuliaan. Tak pelak lagi, seseorang yang menghiasi 

pribadinya dengan sifat itu, ia akan mendapatkan posisi yang baik di hati banyak 

orang, sehingga mereka melihatnya dengan hormat serta memberi penghargaan.
56

 

7. Beriman 

 Beriman berarti meyakini bahwa Tuhan itu ada. Hal tersebut sangat penting 

karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, 

pikiran dan akal budi sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan 

dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki 

iman yang kuat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa keimanan kepada 

Allah danm Rasul-Nya bagaimana mungkin dia dapat diharapkan memimpin umat 

menempuh jalan Allah di atas permukaan bumi ini.
57

 

8. Kemampuan Berkomunikasi 

   Antara pemimpin dan yang dipimpin terdapat suatu ikatan kuat sebagai satu 

keutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut 

maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. 

Sehingga mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya 

secara efektif dan efisien. 

9. Komitmen Meningkatkan Kualitas SDM 

   Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi 

sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM juga merupakan 

faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi. Seorang pemimpin harus 
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memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM, jika ingin 

organisasinya tetap bertahaan dan berjalan.  

 

3. Sifat-sifat Kepemimpinan Islam 

Adapun sifat-sifat umum diharapkan oleh masyarakat bagi seorang pemimpin adalah 

sebagai berikut:
58

 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Cakap, cerdik, dan jujur. 

c. Sehat jasmani dan rohani. 

d. Tegas, berani, disiplin, dan efisien. 

e. Bijaksana dan manusiawi. 

f. Berilmu pengetahuan yang luas. 

g. Bersemangat tinggi. 

h. Berjiwa matang dan berkemampuan keras. 

i. Mempunyai motivasi kerja yang tinggi. 

j. Mampu berbuat adil. 

k. Mampu membuat rencana dan keputusan. 

l. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar. 

m. Mendahulukan kepentingan orang lain.
59

 

Sifat-sifat yang harusnya pemimpin muslim miliki diataranya sebagai berikut:
60

 

a. Memiliki Iman dan Tauhid  

1) Akidah yang kukuh 

Akidah merupakan sumber kehidupan dan pancaran cahaya yang berwujud 
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dalam diri seorang pemimpin yang berdiri kukuh, dengan semangat yang menyala, 

dan cahaya yang menyinari orang lain. Demi kalimat akidah, manusia rela 

mengorbankan diri. Kalimat akidah adalah “Laa ilaaha illallah, Muhammad 

Rasulallah.” ini adalah pegangan hidup seorang muslim, tujuan, dan 

pengendaliannya dalam semua aktivitas kehidupan. Seorang muslim ketika 

memimpin, ia ingat bahwa Allah swt adalah penciptanya. Dia yang memberikan 

kepadanya kemampuan-kemampuan untuk memimpin, maka sudah menjadi 

kewajibannya untuk memimpin sesuai dengan perintah pencipta-Nya, menuju tujuan-

tujuan yang telah ditentukan oleh-Nya sesuai dengan aturan-aturan dan batasan-

batasan yang telah digariskan.  

2) Tujuan paling mulia adalah akhirat 

Meskipun seorang muslim berbuat untuk tujuan-tujuan duniawi yang 

diperbolehkan, namun pemimpin muslim selalu mengaitkan usaha-usaha duniawinya 

dengan niat yang bagus, sehingga mengubah hal yang mubah menjadi pahala dan 

amal kebaikan. Konsep ibadah menurut orang Islam adalah konsep yang 

menyeluruh, mencakup semua aktivitas yang dilakukan dan perkara-perkara yang 

tidak dilarang agama serta diikat dengan niat untuk mengharapkan pahala dan 

balasan dari Allah swt. 

3) Tawakkal adalah simbol  

Seorang pemimpin telah menjalankan berbagai usaha, seperti perencanaan yang 

matang, managemen yang bagus, pemnbagian kerja dan tim yang sholid, serta 

pelatihan dan penggunaan cara-cara modern dalam kepemimpinan, namun pemimpin 

muslim melihat bahwa hal itu tidak lebih dari usaha manusia. siapa saja yang 

meniggalkannya padahal ia mampu untuk melaksanakannya, maka ia telah 

menentang Allah swt. Walaupun begitu, ia tidak melihat usaha-usaha tersebut 

sebagai sesuatu yang sakral dan tidak pula menggantungkan kepada kecerdasannya, 
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perencanaannya, atau pengaturannya, karena semua itu bisa gagal karena kondisi 

yang tidak ia lihat atau tidak perhitungkan.  

 Seorang pemimpin muslim hanya bergantung kepada Allah Swt yang mengatur 

semua urusan-urusan makhluk, baik di langit maupun di bumi.
61

 

b. Sifat kedua: Ketaatan  

1) Teladannya adalah Rasulullah Saw. 

Seorang muslim harus mengikuti sejarah hidup Rasullulah Saw dan selalu 

berusaha meneladani dan mengikuti beliau dalam semua urusan kehidupan karena 

beliau suri tauladan yang harus diikuti.  

ii. Mengikuti batasan-batasan hukum agama 

Pemimpin muslim tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. 

Semua yang ia lakukan selalu kembali kepada syariat Allah swt untuk meyakini 

kelegaan pekerjanan yang ia lakukan serta menjauhi dan meninggalkan apa yang 

diharamkan oleh Allah swt. Seorang pemimpin muslim harus mengukur semua 

pekerjaan dan aktivitasnya dengan ukuran halal dan haram.  

iii. Tidak mengagungkan ijtihad manusia 

Pengagungan hanya untuk wahyu ilahi yang sampai kepada kita melalui para 

Nabi alaihimus salam.  Jangan terpesona dengan pemimpin dan jangan 

mengosongkan akal  karena menyerahkan urusannya kepada orang lain. Jangan 

mengikuti seseorang karena ia memiliki pemikiran atau prestasi-prestasi, hendaknya 

prinsip yang dipegang adalah “ Setiap manusia boleh diambil dan ditolak 

perkataannya, kecuali perkataan Nabi Muhammad Saw, sehingga ia adalah pemilik 

akal yang merdeka, bebas berjalan di seluruh penjuru langit dan bumi.
62

  

c. Sifat ketiga: kebersihan hati 

1) Konsisten 
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Pemimpin harus konsisten dalam setiap tindakannya. Ia merupakan panutan bagi 

yang lain.  

2) Selalu mengingat akhirat 

Ketika kita mengajarkan kepemimpinan kepada orang-orang di dunia, maka harus 

memindahkan perasaan dan emosi mereka ke akhirat sebagai tempat balasan amal 

perbuatan di dunia dan sebagai pendorong bagi jiwa untuk selalu meraih kemuliaan 

dan mencari kehidupan yang lebih baik. 
63

 

d. Tipe atau gaya kepemimpinan 

a. Kepemimpinan yang otokratis 

Dalam kepemimpinan yang otokratis, pemimpin bertindak sebagai dictator 

terhadap anggota-anggota kelompoknya. Pemimpin otokratis adalah pemimpin yang 

memiliki wewenang dari suatu sumber, pengetahuan, kekuatan, atau kekuasaan untuk 

memberikan penghargaan ataupun menghukum. Ia menggunakan otoritasnya sebagai 

pegangan atau hanya sebagai alat atau motode agar segala sesuatunya dapat dijalankan 

serta diselesaikan. Yang dilakukan oleh pemimpin dengan gaya ini hanyalah 

memberitahukan tugas seseorang serta menuntut kepatuhan secara penuh tanpa reserve.  

Seorang pemimpin yang otokratis memiliki ciri-ciri berikut: 

1) Menganggap organisasi sebagai milik pribadi  

2) Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organis 

3) Menganggap bawahan sebagai alat semata 

4) Tidak mau menerima kritik, saran, pendapat 

5) Dalam tindakan penggeraknya sering mempergunakan approch, yang mengandung 

unsur paksaan dan punitive (bersifat menghukum).  

b. Tipe Militeristik  
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Seorang pemimpin yang bertipe militeristik memiliki ciri-ciri: 

1) Lebih sering mempergunakan system  perintah dalam mengerakkan bawahan 

2) Bergantung pada pangkat dan jabatannya dalam  menggerakkan bawahan 

3) Menyenangi formalitas yang berlebih-lebihan 

4) Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan  

5) Sukar menerima kritik dari bawahan 

6) Mengemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.  

c. Gaya Paternalistik 

Ciri-ciri gaya paternalistic, yaitu: 

1)  Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa 

2) Bersikap terlalu melindungi 

3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan  untuk mengambil inisiatif dan 

mengambil keputusan 

4) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya 

kreasi dan fantasinya 

5) Sering bersifat mahatahu. 

d. Gaya atau Model Kontigensi Fielder 

Gaya  kepemimpinan ini dikembangkan oleh Fred E. Fielder. Menurutnya, 

keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh gaya kepemimpinan  yang 

diterapkan. Seorang pemimpin akan berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya 

apabila menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk menghadapi situasi yang 

berbeda pula. Menurut pendekatan ini, ada tiga variabel yang menentukan efektif-

tidaknya kepemimpinan, yaitu: 

1) Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin 
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2) Derajat struktur tugas
64

 

 

 

e. Gaya dan model kepemimpinan Tiga Dimensi 

Gaya kepemimpinan ini dikemukakan oleh Willism J. Reddin. Model ini 

dinamakan tiga dimensi karena dalam pendekatanya, model ini menghubungkan tiga 

kelompok gaya kepemimpinan , yang disebut gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tak 

efektif  menjadi satu kesatuan.  Ketiga gaya tersebut didasarkan pada perilaku 

kepemimpinan, yaitu berorientasi pada orang dan berorientasi pada tugas.  

f. Gaya atau Model Kontinum 

Gaya ini diperkenalkan oleh Vroom dan Yetton yang mengatakan bahwa 

kepemimpinan didasarkan pada dua macam kondisi utama, yang dapat dijadikan dasar 

bagi pemimpin untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan bawahan dalam 

pembuatan putusan. 
65

 

g. Gaya kepemimpinan Laissez Faire 

Gaya kepemimpinan bebas berkehendak. Organisasi dibentuk tanpa kejelasan 

aturan para anggota dengan bebas mengungkapkan keinginan masing-masing. 

Gaya kepemimpinan ini seolah-olah tidak mengenal hierarki structural, atasan 

bawahan. Selain itu, pembagian tugas menjadi tidak jelas, dan tidak terjadi proses 

kepemimpinan fungsional ataupun structural. Pemimpin hanya mengambil sedikit 

tugas dan kewajiban, sedangkan bawahannya memikul tugas dan kewajiban yang 

banyak karena dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Dengan 

kata lain, pemimpin dengan tipe ini seolah-olah melepaskan tanggung jawab kepada 

bawahanya dan ia jarang berkomunikasi dengan bawahannya. Ini sama sekali 
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bukanlah kepemimpinan. Gaya ini kadang-kadang dipakai oleh pemimpin yang sering 

berpergian atau yang hanya bertugas sementara.
66

 

h. Kepemimpinan yang Demokratis 

Gaya kepemimpinan demokratis disebut juga dengan gaya kepemimpinan 

modernis dan partisipatif. Dalam pelaksanaan kepemimpinan, semua anggota diajak 

berpartisipasi menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Gaya demokratis adalah kebalikan dari gaya otokratis.  

Pemimpin bertipe demokratis ciri-ciri berikut: 

1) Mengembangkan kreativitas  kepada bawahan 

2) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. 

3) Mengutamakan musyawarah dan kepentingan bersama 

4) Mengambil keputusan sesuai dengan tujuan organisasi 

5) Mendahulukan kepentingan yang darurat demi keselamatan jiwa anak buahnya 

dan keselamatan organisasi yang dipimpinnya. 

6) Mengembangkan regenerasi kepemimpinan 

7) Perluasan kaderisasi agar anak buahnya lebih maju dan menjadi pemimpin masa 

depan 

8) Memandang semua masalah dapat dipecahkan dengan usaha bersama. 

i. Gaya Kepemimpinan Karismatik 

Sebenarnya, karismatika kepemimpinan bukanlah gaya kepemimpinan, 

melainkan sifat  atau tipe kepemimpinan.  Akan tetapi, karena banyak yang 

menyamakan makna antara gaya dan tipe serta sifat seorang pemimpinan, karismatik 

pemimpin pun disebut sebagai salah satu gaya kepemimpinan yang khas. Karismatik 

bukan salah satu sifat dari pemimpin karena setiap pemimpin memiliki wibawa, hanya 
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tingkat kewibawaannya berbeda. Demikian pula, latar belakang munculnya 

kewibawaan tersebut.  

j. Partisipatif 

Kepemimpinan yang partisipatif adalah cara memimpin yang memungkinkan 

para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Apabila proses ini 

mempengaruhi kelompok, atau kelompok yang dimaksud mampu berperan dalam 

pengambilan keputusan, atasan tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka 

yang berinisiatif, tetapi juga membantunya menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan 

kata lain, kepemimpinan tipe ini melibatkan keikutsertaan bawahannya dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin. 
67

 

 

C. Kepala sekolah 

1. Pengertian Kepala Sekolah  

Secara etimologi, kepala sekolah merupakan padanan dari school principal yang 

bertugas menjalankan pricipalship atau kekepalasekolahan. Istilah kekepalasekolahan, 

artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala 

sekolah.  

Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu “ kepala” dan “sekolah”. Kata 

“kepala” dapat diartikan ketua atau pemimpin organisasi atau lembaga. Sementara “ 

sekolah” berarti lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, secara umum 

kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau lembaga tempat menerima dan 

memberi pelajaran. 
68

 

Wahjosumidjo (2002:83) mengartikan kepala sekolah sebagai seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan 

proses belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi 
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pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Sementara Rahman, dkk. (2006: 106) 

mengungkapkan bahwa “Kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang 

diangkat untuk menduduki jabatan struktural ( kepala sekolah) di sekolah”. 
69

 

Kepala sekolah adalah agen berbagai komponen.Salah satu dari unsure tersebut 

adalah negara.Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

dan haluan negara dalam mengupayakan pendidikan paling baik bagi anak-anak di 

sekolah tertentu.
70

 

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu kebijakan sekolah, yang 

akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya di 

realisasikan. 
71

 

Kepala sekolah atau kepala madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana terjadi interaksi antara guru 

yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
72

 

 

2. Syarat-syarat kepala sekolah 

Menurut Mulyono, kepala lembaga pendidikan harus memiliki beberapa 

persyaratan untuk menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi sekolah efektif, 

antara lain: 

a. Memiliki kesehatan jasmani rohani yang baik 

b. Berpegang teguh pada tujuan yang dicapai 

c. Bersemangat 

d. Cakap di dalam memberi bimbingan  

e. Jujur 
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f. Cerdas 

g. Cakap dalam hal mengajar dan menaruh perhatian kepercayaan yang baik dan 

berusaha untuk mencapainya.  

 

3. Fungsi kepemimpinan kepala sekolah 

Kepala sekolah sebagai pemimpin seharusnya dalam praktik sehari-hari selalu 

berusaha memperhatikan dan mempraktikkan delapan fungsi kepemimpinan di dalam 

kehidupan sekolah. 

a. Dalam kehidupan sehari-hari kepala sekolah akan dihadapkan kepada sikap para 

guru, staf dan para siswa yang mempunyai latar belakang kehidupan, kepentingan 

serta tingkat sosial budaya yang berbeda sehingga tidak mustahil terjadi konflik antar 

individu bahkan antar kelompok.  

Dalam menghadapi hal semacam itu kepala sekolah harus bertindak arif, 

bijaksana, adil, tidak ada pihak yang dikalahkan atau dianakemaskan. Dengan kata 

lain sebagai seorang pemimpin kepala sekolah harus dapat memperlakukan sama 

terhadap orang-orang yang menjadi bawahannya.  

b. Dalam  mencapai tujuan organisasi  diperlukan dukungan.  

c. Kepala sekolah mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat guru, staf, dan 

siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

d. Kepala sekolah harus mampu menciptakan rasa aman dalam lingkungan sekolah.  

e. Penampilan kepala sekolah harus dijaga integritasnya., selalu dipercaya, dihormati 

baik sikap, perilaku maupun perbuatannya.  



48 
 

 

f. Kepala sekolah mampu membangkitkan semangat, percaya diri terhadap para guru, 

staf dan siswa, sehingga mereka menerima dan memahami tujuan sekolah secara 

antusias, bekerja secara bertanggung jawab, ke arah tercapainya tujuan sekolah.
73

 

Fungsi kepala sekolah sebagai seorang pemimpin adalah memperhatikan dan 

mempraktikkan fungsi kepemimpinan dalam kehidupan sekolah, yaitu sebagai berikut: 

a. Meperlakukan semua bawahannya dengan cara yang sama sehingga tidak terjadi 

diskriminasi. Sebaliknya dengan menciptakan semangat kebersamaan di antara 

mereka, yaitu guru, staff, dan para siswa. 

b. Memberikan sugesti atau saran  kepada para bawahan dalam melaksanakan tugas, 

seperti guru, staf, dan siswa dalam rangka memelihara, bahkan meningkatkan 

semangat, rela berkorban, rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugas masing-

masing.  

c. Bertanggung jawab untuk memenuhi atau menyediakan dukungan yang diperlukan 

oleh para guru, staf, dan siswa, baik berupa dana, peralatan, waktu, maupun suasana 

yang  mendukung.  

d. Katalisator, dalam arti mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat para guru, 

staf, dan siswa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Menciptakan rasa amandi lingkungan sekolah. 

f. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada setiap bawahannya yang dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kenaikan pangkat, fasilitas, kesempatan 

mengikuti pendidikan, dan sebagainya.
74

 

4. Tugas Kepala Sekolah 

Tugas utama kepala sekolah adalah sebagai  berikut: 
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a. Memimpin dan mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau 

lembaga, dan menjadi guru bicara kelompok. 

b. Meyakinkan orang lain tentang perlunya perubahan menuju kondisi yang lebih baik.  

c. Mengingatkan tujuan akhir dari perubahan. 

d. Membantu kelancaran proses perubahan, khususnya menyelesaikan masalah dan 

membina hubungan antar pihak yang berkaitan. 

e. Menghubungkan orang dengan sumber dana yang diperlukan.
75

 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin suatu lembaga pendidikan, 

kepala sekolah atau madrasah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai educator, 

manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator.  

a. Kepala madrasah sebagai educator  

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai educator, kepala madrasah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di madrasahnya. Menciptakan iklim yang kondusif, memberikan 

nasehat kepada warga madrasah, membererikan dorongan kepada seluiruh tenaga 

kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik.  

Dalam peranan sebagai pendidik, kepala madrasah harus berusaha menanamkna, 

memajukan, dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai yaitu: pembinaan 

mental, moral, fisik, dan artistic bagi para guru dan staf di lingkungan 

kepemimpinannya.  

1) Pembinaan menthal yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan sikap batin dan watak. Dalam hal ini kepala madrasah 

harus mampu menciptakanan iklim yang kondusif agar setiap tenaga 

kepenididikan dapat melaksanakan tugas secara professional. 
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2) Pembinaan moral yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan ajaran baik-buruk mengenai suatu perbuatan, sikap dan 

kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing tenaga kependidikan. Kepal;a 

madrasah harus berusaha memberi nasihat kepada seliruh warga madrasah. 

3) Pembinaan fisik yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal yamng 

berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan mereka 

cecara lahiriah. Kepala madrasah yang professional harus mampu memberikan 

dorongan agar para tenaga kependidikan terlibat secara aktif dan kreatif dalam 

berbagai kegiatan olahraga, baik yang diprogramkan di sekolah maupun yang 

diselenggarakan oleh masyarakat sekitar.  

4) Pembinaan artistic yaitu membina tenaga kependidikan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni yang keindahan.
76

  

b. Kepala madrasah sebagai manager  

Manajemen pada hakikatnmya merupakan suatu proses merencana, 

mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala 

aspeknya agar tujuan organisasi tercapai efektif secara efisien.  

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala madrasah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui kerja sama yang kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program madrasah.  

c. Kepala madrasah sebagai administrator  

Kepala madrasah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, 

penyusunan, dan pendokumenan seluruh program pengajaran.  
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Tugas dalam bidang administrasi adalah tugas kepala sekolah yang berkaitan 

dengan pengelolaan bidang garapan pendidikan di sekolah, meliputi pengelolaan 

pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana-prasarana, dan hubungan 

sekolah masyarakat.  

1) Pengelolaan pengajaran, merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas 

pokok.  

2) Pengelolaan kepegawaian. Termasuk dalam bidang ini adalah menyelenggarakan 

urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan kenaikan pangkat, 

cuti, perpindahan dan pemberhentian anggota staf sekolah, pembagian tugas-tugas 

di kalangan anggota staf sekolah, masalah jaminan kesehatan dan ekonomi, 

penciptaan hubungan kerja yang tepat dan menyenangkan, serta penerapan kode 

etik jabatan.  

3) Pengelolaan kesiswaan, yaitu perencaan dan penerimaan murid baru, pembagian 

murid atas tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar-masuknya 

murid-murid (mutasi), penyelenggaran pelayanan khusus bagi murid, mengatur 

penyelenggaraan dan aktivitas pengajaran, penyelenggaran testing dan kegiatan 

evaluasi, mempersiapkan laporan tentang kemajuan masalah disiplin murid, 

pengaturan organisasi siswa, masalah absensi, dan sebagainya. 
77

 

4) Pengelolaan gedung dan halaman, menyangkut usaha-usaha perencanaan dan 

pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi 

perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan serta kebersihan umum, 

usaha melengkapi ruangan dan halaman sekolah, lapangan tempat bermain, 

kebun, meubelsekolah, alat-alat pelajaran klasikal alat peraga, perpustakaan 

sekolah, alat-alat permaianan dan rekreasi, fasilitas pemeliharaan sekolah, 
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perlengkapan bagi penyelengaraan khusus, transportasi sekolah, dan alat-alat 

komunikasi.  

5) Pengelolaan keuangan, menyangkut masalah gajiguru dan staf sekolah, 

penyelengaraan otorisasi sekokah, uang sekolah, usaha penyediaan biaya bagi 

penyelengaraan pertemuan dan perayaan. 

6) Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan 

bantuan dari masyarakat, termasuk orangtua murid, dan dapat menciptakan kerja 

sana anatara sekolah-rumah dan lembaga –lembaga sosial. 
78

 

d. Kepala madrasah sebagai supervisor  

Salah satu tugas kepala madrasah adalah supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan 

yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai 

supervisor, kepala madrasah harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan 

pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan dan 

pengendalian ini merupakan control agar kegiatan pendidikan di madrasah terarah 

pada tujuan yang telah ditetapkan.  

 

 

 

e. Kepala sekolah sebagai leader 

Kepala sekolah sebgai leader harusmampu memberikan petunjuk, arahan, 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi 

dua arah dan mendelegasikan tugas. Tugas ini antara lain: 

1) Membimbing guru agar mereka memahami secara jelas tujuan pendidikan 

pengajaran yang hendak dicapai dan hubungan antara aktivitas pengajaran dan 

tujuan-tujuan; 
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2) Membimbing guru agar mereka memahami lebih jelas tentang persoalan dan 

kebutuhan murid;  

3) Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru 

sesuai dengan minat, kemampuan bakatnya, dan mendorong mereka untuk terus 

mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya; 

4) Memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-

standar untuk mencapai tujuan sekolah.
79

  

f. Kepala madrasah sebagai innovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagi innovator, kepala 

madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang 

harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap 

kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di madrasah, dan 

mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. 

 

 

 

g. Kepala madrasah sebagai motivator 

Sebagai motivator, kepala  madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai 

tugas dan fungsinya. 
80
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BAB III 

KAJIAN KISAH UMAR BIN ABDUL AZIZ 

 

A. Biografi Umar Bin Abdul Aziz 

1. Nama, Gelar, Kunyah, Keluarga Umar bin Abdul Aziz  

Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash bin 

Umaiyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Laqabnya adalah Al-Imam Al-Hafizh Al-

Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-„Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqan, Abu 

Hafsh Al-Quraisyi Al-Umawi Al-Madani, kemudian Al-Mishri, Al-Khalifah Az-Zahid 

Ar-Rasyid Asyajj Bani Umaiyah. Dia termasuk salah satu dari imam-imam ijtihad dan 

salah satu dari khulafa‟ Ar-Rasyidin.  

Dia memiliki akhlak dan fostur tubuh yang bagus, akal yang sempurna, perilaku 

yang baik, politik yang bersih, berusaha keras untuk berlaku adil, banyak ilmu, ahli 

dalam memahami masalah, cerdas, suka bertaubat, tunduk kepada Allah, lurus, zuhud 

dengan jabatan kekhalifahannya, selalu menuturkan yang benar walaupun  sedikit 

pendukung sedangkan gubernur zhalim yang membencinya begitu banyak. Dia pun 

mengurangi pemberian kepada amir-amir yang zhalim itu dan sering mengambil apa 

yang mereka ambil tanpa hak. Begitulah sikapnya sampai mereka meracuninya hingga 

menewaskannya. Dia pun mendapatkan derajat syahid dan kebahagiaan, dia termasuk 

salah satu khulafa‟ur Ar-Rasyidin dan ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia juga 

seorang yang fasih dan lancar dalam berbicara.
81

 

a. Bapaknya 

Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam termasuk salah satu gubernur terbaik 
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Bani Umayah. Dia adalah seorang yang pemberani dan dermawan. Menjabat sebagai 

gubernur Mesir lebih dari dua puluh tahun. 

Di masa muda, Abdul Aziz terkenal berperilaku baik, disamping ketekunan 

dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu, juga perhatiannya kepada hadits nabawi. 

Dia sering duduk bersama Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lainnya dan mendengar 

dari mereka. Setelah menjabat sebagai gubernur Mesir, dia tetap memperhatikan 

hadits nabawi. Dia meminta kepada Katsir bin Murrah di Syam untuk mengirimkan 

hadits-hadits yang didengarnya dari Rasullulah, kecuali hadits dari jalur Abu 

Hurairah, karena hadits-hadits itu sudah ada padanya.  

Bapak Umar bin Abdul Aziz memiliki jiwa yang berhasrat kuat untuk meraih 

perkara-perkara penting atau utama, baik sebelum menjabat gubernur Mesir maupun 

setelahnya. Ketika memasuki kota Mesir di masa muda, dia langsung jatuh hati dan 

bercita-cita memimpin Mesir. Maka Dia pun mendapatkannya. Kemudian dia tertarik 

dengan kedermawanan, maka dia pun menjadi gubernur Bani Umayyah yang paling 

dermawan.  

Dia juga seorang yang sangat takut kepada Allah. Hal ini dapat kita lihat dari 

balik ucapannya ketika sakaratul maut, “ Andai aku ini bukan apa-apa yang disebut-

sebut. Andai aku ini air yang mengalir atau salah satu tumbuhan di tanah Hijaz”.  

b. Ibunya 

Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Al-Khattab. Bapaknya bernama 

Ashim bin Umar bin Al-Khattab, Al-Faqih Asy-Syarif Abu Amr Al-Quraisy Al-

„Adawi. Lahir di masa kenabian namun meriwayatkan hadits dari bapaknya.Ibunya 

bernama Jamilah binti Tsabit bin Abil Aqlah Al-Anshariyah.
82

 Ashim memiliki 

tubuh tinggi dan besar dan termasuk salah satu orang yang cerdas, kuat beragama, 

bagus dan shaleh. Dia juga seorang balaghah, fasih dan penyair. Kakek Khlaifah 
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Umar bin Abdul Aziz dari pihak ibu. Meninggal dunia pada tahun 70 H. Adapun 

tentang nenek Khalifah Umar bin Abdul Azi dari pihak ibu, yaitu bernama Jamilah. 

c. Kelahiran dan tempatnya: tahun 61 H di Madinah  

Para sejarawan berbeda pendapat tentang tahun kelahiran Umar bi Abdul 

Aziz. Menurut pendapat yang kuat, dia lahir pada tahun 61 H.  Inilah pendapat 

sebagian besar sejarawan dan karena ini menguatkan bahwa dia meninggal dunia 

pada usia emat puluh tahun, dimana dia meninggal pada tahun 101 H. Sebagian 

sumber menyebutkan bahwa dia di lahirkan di Mesir. Pendapat ini lemah, 

karenabapaknya Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam menjabat gubernur Mesir pada 

tahun 65 H, setelah Marwan bin Hakam dapat menguasainya dari tangan Abdullah 

bin Zubair. Batu anaknya, Abdul Aziz memimpin Mesir. Tidak ada yang mengatakan 

Abdul Aziz bin Marwan tinggal di Mesir sebelum itu, akan tetapi dia dan Bani 

Marwan tinggal di Madinah. Adz- Dzahabi menyebutnya bahwa dia dilahirkan di 

Madinah pada masa Yazid.  

d. Asyajj Bani Umaiyah  

Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinyadiberi laqab l-Asyajj. Dia 

dipanggil Asyajj Bani Umaiyah. Laqab ini diberikan karena ketika kecil, dia pernah 

masuk ke kandang kuda bapaknya setelah menjabat sebagai penguasa Mesir untuk 

melihat kuda. Tiba-tiba seekor kuda menendangnya di bagian wajah hingga 

melukainya. Ketika saudaranya, Al-Ashbagh melihat bekas luka itu, dia pun berkata, 

“Allahu Akbar, orang yang terluka dari Bani Umaiyah ini akan berkuasa. Umar bin 

Al-Khattab pernah berkata, “ Sesugguhnya dari anakku ada seorang laki-laki yang 

wajahnya ada bekas luka yang akan memenuhi bumi dengan keadilan”.
83

 

Al-Faruq Umar bin Abdul Al-Khattab pernah bermimpi dengn mimpi yang 

menunjukkan akan hal ini, bahkan mimpi seperti ini beberapa kali dialami oleh orang 
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lain selain Al-Faruq sehingga hal ini menjadi populer di masyarakat.Buktinya adalah 

apa yang dikatakan oleh bapaknya ketika melihat darah dan apa yang dikatakan oleh 

saudaranya ketika melihat bekas luka di wajahnya. Kedua perkataan ini merupakan 

tafa‟ul (berharap baik)., barangkali dialah si cedera yang akan memenuhi bumi 

dengan keadilan.  

e. Anak-anaknya 

Umar bin Abdul Aziz memiliki empat belas anak laki-laki, diantaranya Abdul 

Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishaq, Ya‟qub, Bakr, Walid, Musa, Ashim, 

Yazid, Zayyan dan Abdullah, dan tiga anak perempuan, yaitu Aminah, Ummu  

Ammar dan Ummu Abdilah.  

Ketika meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz hanya meninggalkan sedikit 

harta untuk anak-anaknya. Diriwayatkan bahwa anak laki-lakinya hanya 

mendapatkan sembilan belas dirham dari harta pusaka, sedangkan anak laki-laki dari 

anak-anak Hisyam bin Abdul Malik mendapatan satu juta dirham. Akan tetapi hanya 

dalam beberapa waktu, salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz telah mampu 

menyumbangkan seratus ekor kuda di jalan Allah dalam satu hari.
84

  

f. Istri 

Umar tumbuh di Madinah dan berperilaku layaknya penduduk Madinah yang 

penuh dengan kesopanan, mengikuti para ulama Madinah dan tekun menuntun ilmu 

sesepuh Quraisy dan jarang sekali duduk bersama para pemudanya. Begitulah 

kebiasaannya hingga menjadi populer.  

Ketika bapaknya meninggal dunia, dia diasuh oeh pamannya. Amirul 

Mukminin Abdul Malik bin Marwan.
85

 Dia menempatkan Umar bin Abdul Aziz 

bersama anak-anaknya. Ia juga menikahkan Umar dengan putrinya, fatimah binti 

Abdul Malik.  
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Seorang perempuan shalehah yang mengikuti Umar bin Abdul Aziz dan lebih 

mengutamakan apa yang di sisi Allah atas harta benda dunia.  

2. Faktor yang memengaruhi kepribadian Umar bin Abdul Aziz 

a. Keluarga  

Umar bin Abdul Aziz tumbuh di Madinah. Ketika masih anak-anak, dia 

menemui Abdullah bin Umar Al-Khattab, karena masih ada hubungan keluarga 

dengan ibunya. Kemudian ia pulang menemui ibunya dan mengatakan 

bahwasanya Umar ingin seperti pamanya. Namun ibunya malah mengomel tidak 

menghendaki Umar seperti pamannya.Kata-kata itu justru diulang berkali-kali. 

  Ketika Umar bin Abdul Aziz sudah dewasa, bapaknya Abdul Aziz bin 

Marwan pergi ke Mesir untuk menjadi gubernur di sana. Kemudian dia menulis 

surat kepada istrinya, Ummu Ashim agar datang ke Mesir dengan membawa 

anaknya.  

  Ummu Ashim segera menemui pamannya. Saat perbincangan antara 

Ummu Ashim dan Abdullah bin Umar berlangsung, Abdullah bin Umar meminta 

kepada Ummu Ashim agar Umar bin Abdul Aziz berkenan tinggal 

bersamanya,sebab Umar sangat mirip dengan keluarga Abdullah bin  Umar. 

Ummu Ashim pun meninggalkan Umar bersama Abdullah bin Umar dan tidak 

menolak permintaannya.  

  Abdul Aziz senang mendengar hal ini dan segera menulis surat untuk 

saudaranya, Abdul malik untuk memberitahukan hal ini. Abdul Malik lalu 

menetapkan bahwa setiap bulan Umar mendapatkan seribu dinar.Beberapa waktu 

kemudian, Umar menemui bapaknya. Tidak diragukan lagi bahwa mereka dan 

sahabat-sahabat Rasullulah yang ada di Madinah banyak memberikan pengaruh 

terhadap Umar bin Abdul Aziz.
86
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b. Menuntut ilmu dan menghafal al-Qur‟an sejak kecil 

Sejak kecil Umar senang menutut ilmu, membaca dan hadir pada diskusi 

para ulama. Dia juga suka berada di majelis  ilmu di Madinah yang saat itu 

menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesahalehan, penuh dengan para ulama, ahli 

fikih dan orang-orang shaleh. Dia sudah jatuh cinta kepada ilmu pengetahuan 

sejak usia dini. Salah satu tanda kecerdasan Umar bin Abdul Aziz adalah 

kesungguhannya dalam menuntutilmu dan kesukaannya pada sastra.  

Dalam usia dini juga, Umar bin Abdul Abiz telah hersihan hafal al-Qur‟an. 

Hal ini didukung oleh kebersihan jiwanya, kemampuannya yang mata besar dalam 

menghafal dan  kesediannya secara penuh untuk menuntut ilmu dan menghafal.
87

 

c. Masyarakat sekitar 

Lingkungan berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian 

seseorang. Umar bin Abdul Aziz hidup dalam sebuah lingkungan atau masyarakat 

yang bertaqwa, shaleh, suka menuntut ilmu dan mengamalkan al-Qur‟an dan 

Sunnah. Selain itu, sejumlah sahabat Rasullulah masih ada di Madinah. 

Keberadaannya di Madinah sangat berkesan pada kejiwaan, keimanannya, 

kota Rasullulah itu memiliki keterikatan rohani dengan Umar bin Abdul Aziz, 

begitu juga lingkungan atau masyarakat di sana memiliki pengaruh besar dalam 

pembentukan kepribadian Umar bin Abdul Aziz dalam keilmuan dan 

pendidikan.
88
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B. Data Khusus Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz 

1. Cara-cara Memimpin Umar bin Abdul Aziz 

a. Perhatian Umar bin Abdul Aziz terhadap anak dan keluarga 

Umar bin Abdul Aziz mengawasi secara langsung pendidikan dan 

pengajaran anak-anaknya. Tanggung jawabnya sebagai khalifah tidak 

membuatnya lalai dalam mendidik mereka dengan pendidikan yang baik sesuai 

dengan pendidikan Islam. 

1) Mengikat mereka dengan al-Qur‟an al-Karim 

Umar bin Abdul Aziz mengikat anak-anaknya dengan al-Qur‟an. Pada 

hari Jum‟at, dia menyediakan waktu khusus untuk mereka sebelum bertemu 

dengan masyarakat, sehingga dia dapat membaca dan mempelajari al-Qur‟an 

bersama mereka.Ketika itu, Umar berkata, “Baca kamu!”Maka anak yang 

paling tua pun mulai membaca. Apabila sudah, Umar berkata lagi, 

“Selanjutnya baca kamu!” maka anaknya yang lain pun  membaca sampai 

akhirnya semua mendapatkan giliran membaca.
89

 

2) Menasehati mereka  

Pada tahun pertama penobatannya sebagai klhalifah, Umar menulis 

suratkepada anaknya, Abdul Malikyang saat itu sedang berada di Madinah. 

Dalam suratnya, Umar berkata, “ Barangsiapa yang menginginkan surga dan 

takut  terhadap api neraka yang dia maksudkan adalah Abdul Malik dan 

saudara-saudaranya-maka sekarang taubat pasti diterima dan dosa pasti 

diampuni sebelum jatuh tempo dan tiba waktu tidak bisa lagi beramal serta tiba 

waktunya tawar-menawar dan tidak bisa lagi beramal serta tiba waktunya Allah 

menghitung semua amal manusia di tempat yang tidak ada lagi minta maaf. Di 

sana semua yang tersembunyi akan terkuat dan semua pertolongan tidak 
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bermanfaat (kecuali dengan izin-Nya). Allah menghitung semua amal manusia 

dan menempatkan mereka ke tempat mereka masing-masing.Pada hari itu, 

beruntunglah orang yang taat kepada Allah dan celakalah orang yang maksiat 

kepada-Nya. 

3) Mendorong mereka untuk selalu memaafkan dan berbaik sangka 

Umar bin Abdul Aziz selalu mendorong anak-anaknya untuk bersikap 

memaafkan dan berbaik sangka terhadap manusia, sebab sebagaian sangkaan 

itu, maksudnya sangkaan buruk adalah dosa. Diriwayatkan bahwa suatu kali 

Umar bin Abdul Aziz, “Apabila kamu mendengar suatu kalimat dari seorang 

muslim maka jangan mengartikannya dengan pengertian yang buruk.” 

4) Berusaha bersikap adil di antara mereka 

Di antara bagusnya interaksi Umar dengan anak-anaknya adalah 

bersikap adil di antara mereka yang jumlah mereka cukup banyak, agar salah 

seorang dari mereka tidak iri  atau marah kepada yang lain.  

Dia sangat memperhatikan sikap adil ini sehingga dia bersedia tidak 

tidur  bersama anak laki-lakinya dari istrinya yang berasal dari kaum Haritsah 

karena takut berlaku dzalim.  

5) Mendidik anak-anaknya bersikap zuhud dan ekonomis dalam penghidupan 

Kepribadian Umar sebagai seorang pendidik nampak jelas terlihat 

dalam kemampuannya menjadikannya anak-anaknya menerima perubahan dari 

fase kenikmatan ke fase zuhud dan hidup apa adanya atau hidup seperti 

layaknya manusia biasa sebagai gentian dari hidup mewah dan serba ada.  

Pertama Umar memberikan nasehat, memang metode pendidikan 

yang digunakan Umar sangat bagus, dimana dia menerapkan metode 

berangsur-angsur.
90
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Dari arahan di atas ada beberapa perkara yang ditekankan oleh Umar 

bin Abdul Aziz, yakni sebagai berikut: 

a) Memilih pengajar dan pendidik yang baik 

b) Menetapkan metode pendidikan 

c) Menetapkan cara pendidikan dan pengajaran 

d) Menetapkan waktu dan prioritas pendidikan  

e) Memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi pendidikan 

b. Petunjuk dasar yang diterapkan Umar dalam mengubah status sosial 

masyarakat 

Dengan mempelajari kehidupan sosial yang diterapkan oleh Umar bin 

Abdul Aziz, kita dapat mengetahui beberapa petunjuk dasar yang digunkaan 

dalam memuluskan rencananya untuk mengubah status sosial masyarakat. Di 

antaranya: 

1) Menjadi panutan 

2) Bertahap 

3) Memahami jiwa kemanusiaan 

4) Mendahulukan yang paling utama 

5) Memperjelas rencana dalam mengambil langkah-langkah pembenahan  

6) Memegang teguh ajaran al-Qur‟an dan hadits Nabi 

 

c.  Sifat-sifat utama yang menyatu dalam kepribadian Umar bin Abdul Azizadalah 

sebagai berikut: 

1) Amat takut kepada Allah 
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Keimanan yang kuat ini pula yang menjaga Umar pada masa 

mudanya dari godaaan materi, bisikan-bisikan setan juga hawa nafsu dan 

mengharuskannya untuk mengintropeksi diri secara teliti dan istiqamah 

berada di jalan kebenaran.  

Umar bin Abdul Aziz amat takut kepada Allah. Istrinya, Fatimah 

binti Abdul Malik pernah berkata, “ Demi Allah, dia bukan orang yang 

banyak shalat dan banyak puasa, akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah 

melihat orang yang sangat aku takut kepada Allah daripada Umar. Dia 

ingat kepada Allah di kasurnya, tiba-tiba tubuhnya gemetar karena takut. 

2)   Zuhud 

Lewat kebersamaannya dengan al-Qur‟an al-Karim, studinya pada 

petunjuk Nabi dan tafakkurnya tentang kehidupan ini, Umar bin Abdul 

Aziz memahami bahwa dunia ini adalah negeri yang penuh cobaan dan 

ujian dan modal untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Oleh karena itu, dia 

sangat berhati-hati terhadap pengaruh dunia dan keindahan, perhiasan juga 

kilauannya. Dia hanya tunduk, patuh dan berserah diri kepada Tuhannya 

lahir dan batin. 

3) Tawadhu‟ 

Sifat terpuji ini merupakan salah satu sifat utama yang dimiliki 

oleh Umar bin Abdul Aziz.
91

 Kezuhud Umar membawanya kepada 

ketawadhu‟an, karena salah satu syarat zuhud hakiki adalah tawaddu‟ 

karena Allah. Umar bin Abdul Aziz bersifat tawadhu‟ dalam semua 

perkara hidup dan pergaulannya. 

4) Wara‟  
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Di antara sifat Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz adalah 

wara‟. Wara adalah menahan diri dari segala yang mungkin dapat 

mendatangkan kemudharatan. Di antara contoh ke wara‟an Umar bin 

Abdul Aziz adalah dia tidak mau menerima hadiah apa pun dari 

pegawainya atau dari ahli dzimmah karena takut itu termasuk risywah 

(sogok).  

5) Santun dan pemaaf 

Di antara sifat yang telah menyatu dalam kepribadian Umar bin 

Abdul Aziz adalah santun dan pemaaf. Diriwayatkan bahwa ada seorang 

laki-laki yang berdiri saat Umar bin Abdul Aziz sedang menyampaikan 

khutbah. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada laki-laki itu, “ Hai kamu, 

kamu ingin setan menghasutku agar hari ini melakukan seperti apa yang 

kamu lakukan terhadapku. Pergilah  semoga Allah mengampuni aku dan 

kamu.  

6) Sabar 

Di antara sifat utama Umar bin Abdul Aziz adalah sabar dan 

syukur. Di antara perkara yang dipikul oleh Umar bin Abdul Aziz dengan 

kesabaran terbesar dalam hidupnya adalah perkara kekhalifahan. Dia 

pernah berkata, “Demi Allah, tidaklah aku duduk di tempat dudukku ini 

kecuali karena khawatir tempat ini akan diduduki oleh orang yang bukan 

ahlinya. Seandainya aku menuruti keinginanku, tentu perkara ini akan 

kuserahkan kepada yang berhak.
92

Akan tetapi aku tetap bersabar sampai 

Allah memutuskan perkara ini  dari sisi-Nya atau Dia mendatangkan 

kemenangan.” 

7) Tegas  
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Di antara ketegasan Umar bin Abdul Aziz, serta keseriusannya  

dalam menangani perkara yang dianggapnya penting bagi kemaslahatan 

umun adalah ketegasannya menghadapi para gubernur dan tokoh Bani 

Umayyah serta orang-orang yang ingin memecah belah persatuan kaum 

muslimin dan menebarkan fitnah, menumpahkan darah dan lain-lain.  

8) Adil  

Adil adalah salah satu sifat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. 

Saya sudah membicarakan tentang keadilan dalam kedaulatanUmar bin 

Abdul Aziz dan dalam kebijakannya menghentikan kedzaliman. Para 

ulama sepakat bahwa Umar bin Abdul Aziz termasuk salah satu pemimpin 

yang adil, khalifah yang bijaksana dan imam yang lurus. 

9) Banyak memohon dan berdoa kepada Allah 

Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang banyak memohon dan 

berdoa. Umar sering terucap dalam doanya, “Ya Allah, buatlah aku ridha 

dengan ketentuan-Mu dan berkati aku dalam takdir-Mu sehingga aku tidak 

suka menyegerakan sesuatu yang Engkau tunda dan menunda sesuatu 

yang Engkau segerakan.”  

d. Menetapkan Perencanaan dalam Pemerintahan Umar 

Arti kata perencanaan dengan maknanya yang umum adalah: 

Menentukan setiap langkah yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan apa 

pun di masa yang akan datang dan menetapkan cara-cara mewujudkannya.  

Adapun yang mengartikan perencanaan dengan makna: jembatan antara 

masa kini dengan masa yang akan datang. Dengan kedua makna umum ini 

dapat ditambahkan arti dari perencanaan ini menurut agama Islam, yaitu segala 

persiapan di masa kini yang dipersiapkan oleh seseorang untuk dikerjakannya 

atau untuk kehidupannya di masa depan.  
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Umar bin Abdul Aziz tidak pernah memutuskan suatu permasalahan 

kecuali ia merencanakan terlebih dahulu. Ia harus dapat memperkirakan hasil 

atau akibat yang akan terjadi, lalu direnungkannya dengan segala 

pertimbangan. Bahkan, karena terlalu banyaknya perencanaan dan pemikiran 

yang dilakukan oleh Umar sebelum memutuskan sesuatu, ia pernah berkata 

kepada Roja:” Wahai Roja, aku khawatir sekali dengan segala pemikiran yang 

ada di otakku ini malah akan menyiksaku.
93

 

Karena itu, Umar bin Abdul Aziz selalu bersandar kepada Allah 

terlebih dahulu, baru setelah itu ia mengumpulkan informasi dan mengeluarkan 

semua kemampuanya untuk membaca situasi. Ia berusaha untuk melihat apa 

yang akan terjadi di masa yang akan datang jika ia memutuskan suatu hal, dan 

sekaligus memilih langkah mana yang akan mewujudkan rencana yang 

diinginkannya. Mengenai hal ini Umar bin Abdul Aziz pernah berkata:” 

Barangsiapa yang melakukan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu (perencanaan), 

maka hasil yang akan diraih lebih banyak kerusakannya daripada perbaikan.
94

 

Poin pertama dalam perencanaan Umar adalah menentukan tujuan yang 

jelas, an tujuan paling utama yang ingin dicapainya adalah mereformasi dan 

memperbaharui kebijakan sesuai dengan apa yang diajarkan pada masa 

kenabian dan masa khulafa rasyidin. Tujuan lain yang ingin dicapai, misalnya 

tegaknya keadlian dan kebenaran,menghapuskan kedzaliman, menghilangkan 

kesenjangan antar ssama manusia dan mempererat hubungan antara manusia 

dalam alam dan kehidupan,serta hubungan kepada sang Khaliq, dalam 

rangkaian pemahaman Islam yang universal.  

Sedangkan poin kedua yang akan menunjang perencanaannya adalah 

menggariskan siasat. Hal ini terlihat jelas ketika Umar menerapkan 
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perencanaannya dalam lingkup pemerintah,  dan keteguhan Umar dalam 

berpegangan terhadap ajaran Al-Qur‟an dan hadist Nabawi, dan penolakanya 

terhadapnya terhadap  perseteruan apa pun yang terjadi dalam perkara syariat 

dan agama,  

Poin ketiga adalah penentuan langkah-langkahnya dan kebijakannya terhadap 

setiap permasalahan.Misalnya dengan menentukan syarat-syarat yang harus 

dimilki oleh setiap bawahannya ketika ia baru diangkat menjadi khalifah.
95

 

e. Bersikap lembut dan berdialog secara sopan 

Umar berinteraksi dengan anak-anaknya dengan sikap lembut, tidak 

dengan sikap otoriter yang dapat merusak anak dan berdialog dengan mereka 

secara sopan. Dia selalu menggunakan metode persuasi (bujukan) dan dialektik 

dalam memberikan pengertian kepada mereka atau dalam mengabulkan 

permintaan mereka. 

f. Usaha Umar memilih orang-orang yang baik dan Shaleh untuk membantunya.  

Umar sangat teliti dalam memilih pegawai dan pejabatnya. Ketika kita 

mencoba untuk menelusuri tentang hal ini, maka kita akan temukan beberapa 

syarat yang harus dipenuhi oleh seorang agar ia dapat dikategorikan oleh Umar 

sebagai yang terbaik dan layak dipilih.
96

  

Salah satunya contohnya adalah ketika Umar mencopot jabatan Khalid 

bin Rayan, yaitu kepala keamanan pada masa Walid bin Sulaiman, Umar 

memperhatikan seluruh wajah anggota keamanan yang dimilikinya, lalu ia 

memanggil Amru bin Muhajir Al-Anshari, dan ia berkata padanya bahwa Umar 

akan mengangkatnya sebagai kepala keamananya.  
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Umar bin Abdul Aziz juga pernah menuliskan surat kepada para 

pegawainya untuk melarang agar tidak menangkat seseorang untuk bekerja pada 

pemerintahan kecuali orang-orang yang yang dekat dengan al-Qur‟an. Umar 

juga tidak mau mengangkat seseorang yang menenggelamkan diri dalam 

kedzaliman atau pernah bekerja dengan kedzaliman.
97

 

g. Managemen Umar dalam managemen negara 

Umar memaparkan metode dan caranya dalam memimpin caranya dalam 

memimpin umat. Dalam pidatonya yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz 

ini terkandung beberapa hal penting dalam pemerintahannya:
98

 

1) Komitmennya mengamalkan kitab dan Sunnah dan tidak akan melayani debat 

masalah-masalah syariat dan agama, karena dia hanya pelaksana. Syariat juga 

sudah jelas, dimana ia telah menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan 

telah mengharamkan apa yang diharamkan Allah.  

2) Menegaskan bagi orang yang ingin berhubungan dengannya dan bekerja 

bersamanya dari rakyatnya bahwa hubungannya itu karena lima sebab: 

3) Menyampaikan kepadanya keperluan orang yang dapat menyampaikannya 

kepada khalifah. Maksudnya, dia menjadikan orang-orang dekatnya sebagai 

penghubung antaranya dan orang yang tidak dapat menemuinya. Dengan 

demikian dia dapat mengetahui keperluan rakyat dan dapat 

memepertimbangkannya. 

4) Membantunya dalam kebaikan sedapat mungkin. Maksudnya, hubungan 

mereka dengannya berdasarkan semangat menolong Khalifah dalam 

kebaikan. Selanjutnya, memeperingatkannya dari segala keburukan. 

5) Dia mewajibkan orang yang dekat dengannya untuk memberinya saran dan 

masukan yang membawa kebaikan bagi umat dan kebaiakn bagi agama.  
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6) Dia melarang orang yang dekat dengannya menyebut-nyebut keburukan 

seseorang. 

7) Orang yang dekat dengannya tidak ikut campur dalam masalah-masalah 

hukum dan hal-hal yang tidak berguna.  

8) Dia juga memperingatkan manusia akibat buruk di dunia seandainya mereka 

berlaku buruk.  

h.  Mengembalikan  harta benda Bani Umayyah yang didapatkan tanpa hak 

Setelah memulai dari diri sendiri dalam mengembalikan harta benda yang 

didapatkan tanpa hak,selanjutnya Umar melakukannya dari anggota keluarganya, 

anak-anak pamannya, dan saudara-saudaranya dari keluarga besar Umayyah.  

Tidak lama setelah mengembumikan anak pamannya (dari pihak bapak), 

Sulaiman bin Abdul Malik , Umar bin Abdul Aziz melihat sesuatu yang 

mengherankannya, yaitu anak-anak pamannya dari keluarga besar Umayyah 

membuat beberapa penampilan sultan yang tidak ada pada masa Nabi dan 

khulafaur Ar-Rasyidin. Mereka mengeluarkan begitu banyak harta demi 

menampakkan penampilan agung dan berwibawa di hadapan rakyat. 

Hanya dalam beberapa hari, Bani Umayyah hanya memiliki sejumlah hak 

yang wajar dan sah.Mereka pun gusar terhadap kebijakan Umar ini dan 

menyatakan penentangan mereka. Saat ditanyai jawaban Umar sangat tegas 

setegas kebenaran yang terpancar di setiap kata-katanya. 

i.    Tindakan  preventif untuk mengantisipasi kerusakan birokrasi di zaman Umar bin 

Abdul Aziz 

   Umar bin Abdul Aziz berupaya untuk mewujudkan keselamatan negara 

dari kerusakan birokrasi dengan mengambil langkah-langkah preventif 
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terhadapnya, menutup segala celah yang mengarah pada kebobrokan birokrasi 

seperti khianat, dusta, suap, hadiah-hadiah para  pejabat dan para gubernur, boros, 

para pejabat dan gubernur terjun di bidang perrniagaan , para gubernur dan 

pejabat menutup diri dari masyarakat sehingga tidak mengetahui keadaan mereka  

 dan lain sebagainya.  

Berikut ini adalah langkah-langkah ysng dijalani Umar untuk mewujudkan 

perlindungan tersebut:
99

 

1).   Menaikkan gaji para penjabatnya 

  Hal pertama yang dilakukan oleh Umar untuk menyelamatkan 

negara dari tindak korupsi adalah dengan mensejahterakan semua 

bawahannya, walaupun sebenarnya ia terbilang sangat hemat terhadap dirinya 

sendiri dan keluarganya. Hal ini ia lakukan agar semua bawahannya merasa 

berkecukupan hingga tidak perlu melakukan tindak korupsi.  

Dengan menaikkan gaji para  pejabatnya ini Umar mendapatkan dua poin 

penting; menutup semua pintu yang mengarahpada tindak korupsi, atau 

semua pintu yang menyebabkan para penjabat merasa perluuntuk melakukan 

korupsi dan mencuri harta rakyat. Poin lain menggiring konsentrasi para 

pejabat, para pegawai, dan para pemimpin untuk lebih focus memecahkan 

permasalahan kaum muslimin dan memenuhi kebutuhan mereka.  

2).  Melindungi negara dari pejabat yang suka berbohong 

  Umar berusaha memutuskan pangkal keburukan suatu 

pemerintahan dengan melindunginya dan berwaspada terhadap suatu 

kebohongan atau kelicikan dalam pengambilan keputusan. Seperti ketika 
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Umar memberi tahu Maimun bin Mahran bahwa diwilayahnya terdapat saksi 

palsu dan ia pasti akan memotong lidahnya.  

3).  Melarang bawahannya untuk menerima suatu pemberian secara cuma-cuma 

ataupun hadiah 

  Umar bin Abdul juga menghapuskan seluruh kebiasaan untuk menerima 

bingkisan yang dahulu sering dilakukan pada pemerintahan sebelumnya, 

terutama bingkisan pada perayaan hai-hari besar.  

B.  Kebijakan pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz 

 Dialah yang mememulai menerapkan syariat Islamn secara utuh dengan minta bantuan 

para ulama, seperti Hasan Bashri.Pada masanya juga, hadis-hadis mulai dibukukan. 

 Umar juga mempunyai perhatian terhadap berbagai cabang ilmu, seperti 

kedokteran.Dialah yang mulai mengusulkan memindahkan sekolah kedokteran di 

Iskandaria, Mesir ke Antakiya, Turki. 

 Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, Umar menirimkan utusan ke berbagai 

daerah untuk memantau kinerja para gubernur. Jika menemukan penyimpangan, Umar tak 

segan-segan memecatnya, seperti yang ia lakukan terhadap Yazid bin Abi Muslim. 

Gubernur Afrika Utara dan Shalih bin Abdurahman, Gubernur Afrika Utara dan Shalih bin 

Abdurrahman, Gubernur Irak. Umar juga mengembalikan tanah yang dirampas para 

penguasa.
100

 

 Dalam bidang militer, Umar tidak menaruh perhatian untuk membangun angkatan 

perang.Ia lebih mengutamakan pemakmuran kehidupan masyarakat. Karenanya, ia 

memerintahkan Maslamah untuk menghentikan pengepungan Kontatinopel dan penyerbuan 

ke Asia Kecil.  

 Di bidang ekonomi, Umar membuat kebijakan,kebijakan yang melindungi rakyat kecil. 
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Pada masanya orang-orang kaya membayar zakat sehingga kemakmuran benar-benar 

terwujud.Konon, saat itu sulit menemukan para penerima zakat lantaran kemakmuran begitu 

merata. 

 Dalam melaksanakan kebijakan itu, Umar selalu berada di depan. Sebelum menyuruh 

orang lain ia berlaku sederhana, ia lebih dahulu bersikap sederhana. Buktinya sebelum ia 

menjadi khalifah, Umar biasa mengenakan pakaian bagus. Namun setelah menjabat menjadi 

khalifah, Umar justru berbalik.Ia menolak berbagai fasilitas kerajaan.Bahkan, harta miliknya 

pun dijual dan uangnya dimasukkan ke Baitul Mal. Bukti bahwa Umar sangat tidak ingin 

menggunakan fasilitas negara adalah kisahnya dengan putranya. Suatu malam ketika 

iasedang berada di kantor untuk urusan negara, putranya datang. Begitu beliau mengetahui 

putranya ingin membicarakan masalah keluarga, Umar memadamkan lampu yang ia 

gunakan. Keduanya pun berbincang dalam kegelapan.
101

 

 Setiap hari Jum‟at, Farat bin Muslama, salah seorang stafnya, membawa dokumen negara 

untuk ia teliti, dan baru kemudian dia mengeluarkan perintah-perintah. Saad juga 

mengatakan, dengan dana dari Bait Al-Mal, Umar ,mendirikan wisma bagi orang miskin.
102

 

 

 

 

C.  Struktur Organisasi pada Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz 

 Mengorganisir struktur dilakukan sebagai pelengkap perencanaan untuk membangun  

segala kebutuhan birokrasi untuk melaksanakan setiap rencana. Umar bin Abdul Aziz 

menjadikan pengaturan dalam struktur negara ini sebagai salah satu hal terpenting dalam 

menjalankan sebuah negara, dan iajuga bahkan memperdalam arti pengaturan ini pada 

sikapnya sendiri.  
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 Setelah melihat struktur organisasi dalam pemerintahan Umar, kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa Umar membagi empat tingkatan tertinggi yang setiap tingkatanya 

membawahi berbagai macam bidang, keempat jabatan ini adalah: khalifah, gubernur, hakim, 

dan pengurus baitul mal. Dan berbagai bidang yang menjadi tanggung jawab mereka antara 

lain: pengurus khiraj di pusat atau di daerah, sekretaris pusat atau daerah, kepolisian pusat 

atau daerah, pertahanan pusat dan daerah, pemegang stempel negara dan daerah, penerima 

tamu negara, dan lain sebagainya.  

Berikut ini adalah daftar struktur organisasi yang bertanggungjawab atas jabatannya 

pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz.
103

 

 Kepala Negara, Khalifah Umar bin Abdul Aziz 

1. Para penasehat dan pembantu khalifah 

2.  Pemegang stempel negara 

3.  Penerima tamu negara 

4.  Pertahanan negara 

5.  Kepolisian negara 

6.  Gubernur 

7.  Pengurus biatul mal pusat 

8.  Pengurus khiraj pusat 

9.  Pencetak mata uang 

10. Pembentuk uang emas dan perak 

11. Pengurus surat menyurat 

12. Pengurus zakat 

13. Hakim dan mufti 

14. Guru 

15. Sekretaris 
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16. Pengurus khiraj daerah 

17. Pengurus zakat daerah 

18. Pengurus surat menyurat daerah 

19. Kepolisian daerah 

20. Pengurus perizinan 

21. Pengurus hal-hal yang terkait dengan perang jika diperlukan. 
104
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BAB IV 

NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN ISLAM  DALAM  BUKU ”UMAR BIN  ABDUL AZIZ 

KHALIFAH PEMBAHARU DARI  BANI UMAYYAH”  KARANGAN  

Dr. ALI MUHAMMAD ASH-SHALLABI DAN RELEVANSINYA  

DENGAN KEPEMIMPINAN  KEPALA SEKOLAH 

 

A. Analisis nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam buku ”Umar bin Abdul Aziz Khalifah 

Pembaharu dari Bani Umayyah 

Kepemimpinan merupakan sifat pemimpin, artinya unsur-unsur  yang terdapat pada 

seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merealisasikan visi 

dan misinya dalam memimpin bawahan, masyarakat dalam suatu lingkungan sosial, 

organisasi, atau negara. Kepemimpinan juga merupakan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat 

pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap yang lain, baik sebagai bawahannya maupun 

mitra kerja dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, 

konsep kepemimpinan tidak hanya berlaku bagi seorang pemimpin yang memiliki bawahan, 

tetapi juga merupakan sifat yang dapat melekat pada individu yang memiliki jiwa 

kepemimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat dimiliki oleh orang yang bukan 

pemimpin. Pada bab kali ini yang dibahas yakni kepemimpinan di lingkup sekolah yakni 

kepala sekolah.  

Dari paparan data yang ada, peneliti menemukan beberapa nilai kepemimpinan Islam  

yang terdapat dalam buku “Umar bin Abdul Aziz khalifah pembaharu dari Bani Umayyah”. 

Salah satunya melihat dari sisi moralitasnya. Sebab, pemimpin harus mempunyai moral 

yang baik. Seperti halnya segi moral yang ada pada kehidupan Umar bin Abdul Aziz  yang 

sudah terlihat diantaranya adalah sifat wara‟. Kata yang sederhana, namun jika sifat ini 
69 
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dimiliki, maka seseorang akan mendapatkan banyak kebaikan. Wara‟ itu sendiri adalah 

meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.  Contoh ke wara‟an Umar bin Abdul Aziz 

adalah beliau tidak mau menerima hadiah apa pun dari pegawainya atau dari ahli dzimmah 

karena takut itu termasuk risywah (sogok).  

Sifat lainnya yang telah menyatu dalam kepribadian Umar bin Abdul Aziz adalah 

santun dan pemaaf. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri saat Umar bin 

Abdul Aziz sedang menyampaikan khutbah. Lalu laki-laki tersebut berkata “ Hai kamu, 

kamu ingin setan menghasutku agar hari ini melakukan seperti apa yang kamu lakukan 

terhadapku. Pergilah  semoga Allah mengampuni aku dan kamu”. Dari bagian cerita singkat 

itu sudah terlihat bahwa Umar bin Abdul Aziz mempunyai moral yang tidak bisa diragukan 

lagi untuk dicontoh.  

Hebatnya lagi perkara kesabaran dan syukur. Di antara perkara yang dipikul oleh Umar 

bin Abdul Aziz dengan kesabaran terbesar dalam hidupnya adalah perkara kekhalifahan. 

Umar bin Abdul Aziz  pernah berkata, “Demi Allah, tidaklah aku duduk di tempat dudukku 

ini kecuali karena khawatir tempat ini akan diduduki oleh orang yang bukan ahlinya. 

Seandainya aku menuruti keinginanku, tentu perkara ini akan kuserahkan kepada yang 

berhak. Akan tetapi aku tetap bersabar sampai Allah memutuskan perkara ini  dari sisi-Nya 

atau Dia mendatangkan kemenangan.” Begitu mulianya beliau perihal kesabaran dan cara 

menikmati syukur atas tugas kepemimpinannya.  

Sisi moralitas lainnya adalah dari segi ketegasan. Ketegasan Umar bin Abdul Aziz, 

dalam menangani perkara yang dianggapnya penting bagi kemaslahatan umum seperti 

ketegasannya menghadapi para gubernur dan tokoh Bani Umayyah serta orang-orang yang 

ingin memecah belah persatuan kaum muslimin dan menebarkan fitnah, menumpahkan 

darah dan lain-lain.  
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Melihat cerita Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin pemerintahan maka kita bisa 

juga membahas moralitas kepemimpinan kepala sekolah sekarang bahwasanya kepala 

sekolah harus memenuhi standar kompetensi. Dalam Permendiknas No. 1 Tahun 2007 

disyaratkan lima kompetensi yang harus ada pada seorang pemimpin  kepala sekolah. 

Diantaranya kompetensi kepribadian, kompetensi managerial, kompetensi kewirausahaan, 

kompetensi sosial. 
105

 

Menurut penulis ketika seseorang sudah mempunyai moralitas yang baik bisa 

diartikan seorang kepala sekolah sudah memenuhi standar kompetensi kepribadian 

sebagaimana yang tertera dalam Permendiknas No. 1 Tahun 2007. Karena moral seorang 

pemimpin itu tidak kalah penting dengan prasyarat seorang pemimpin yang baik lainnya. 

Sebab ketika seorang pemimpin kepala sekolah tidak bermoral maka semua orang 

didalamnya akan menjadi kacau balau.  

Setelah membahas dari segi moralitas, selanjutnya membahas nilai tanggung jawab 

yang ada pada cerita kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang sudah  dikisahkan dalam 

buku “Umar bin Abdul Aziz khalifah pembaharu dari Bani Umayyah” . Bentuk tanggung 

jawabnya terlihat ketika  Umar mengawasi secara langsung pendidikan dan pengajaran 

anak-anaknya. Tanggung jawabnya sebagai khalifah tidak membuatnya lalai dalam 

mendidik mereka dengan pendidikan yang baik sesuai dengan pendidikan Islam. 

Diantaranya ketika beliau mengikat mereka dengan al-Qur‟an al-Karim.Saat itu hari Jum‟at, 

dia menyediakan waktu khusus untuk mereka sebelum bertemu dengan masyarakat, 

sehingga dia dapat membaca dan mempelajari al-Qur‟an bersama mereka. Ketika itu, Umar 

berkata, “Baca kamu!” Maka anak yang paling tua pun mulai membaca. Apabila sudah, 

Umar berkata lagi, “Selanjutnya baca kamu!” maka anaknya yang lain pun  membaca 

sampai akhirnya semua mendapatkan giliran membaca.  
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Dari kisah tersebut sifat tanggung jawab juga wajib ada dalam kepemimpinan kepala 

sekolah sebagaimana yang dituliskan dalam buku Hasan Basri, yang judul bukunya 

kepemimpinan kepala sekolah yang disitu dituliskan seorang pemimpin , kepala sekolah 

harus memiliki sifat diantaranya tanggung jawab. 

Menurut penulis  tanggung jawab berarti berani menanggung efek dari segala 

keputusan yang timbul akibat segala perbuatan yang telah dilaksanakan. Jadi, untuk 

mensiasati terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan maka seorang pemimpin harus 

mengambil keputusan terhadap cara kerja dan pelaksanaan misi suatu kelompok tentunya 

dalam mengambil keputusan tidaklah boleh tergesa-gesa. Pemimpin yang bertanggung 

jawab adalah pemimpin yang tetep teguh dan mampu berfikir untuk menerima segala resiko 

yang timbul dari keputusan yang diambil. Pemimpin selalu berjiwa besar, menerima kritik 

dan selalu mengambil tanggung jawab atas semua keputusan yang ia ambil. Serta kepala 

sekolah itu tidak menyalahkan orang disekitarnya.  

  Nilai kepemimpinan Islam dalam buku “Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari 

Bani Umayyah” selanjutnya adalah memiliki visi dalam kepemimpinannya, jadi arah 

kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin 

sudah beliau rencanakan. Atau bisa diartikan sebagai perencanaan dengan makna jembatan 

masa kini dengan masa yang akan datang.  

Contoh dalam kehidupan Umar bin Abdul Aziz tidak pernah memutuskan suatu 

permasalahan kecuali ia merencanakan terlebih dahulu. Ia harus dapat memperkirakan hasil 

atau akibat yang akan terjadi, lalu direnungkannya dengan segala pertimbangan. Bahkan, 

karena terlalu banyaknya perencanaan dan pemikiran yang dilakukan oleh Umar sebelum 

memutuskan sesuatu, ia pernah berkata kepada Roja:” Wahai Roja, aku khawatir sekali 

dengan segala pemikiran yang ada di otakku ini malah akan menyiksaku.  
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Karena itu, Umar bin Abdul Aziz selalu bersandar kepada Allah terlebih dahulu, baru 

setelah itu ia mengumpulkan informasi dan mengeluarkan semua kemampuannya untuk 

membaca situasi. Ia berusaha untuk melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang 

jika ia memutuskan suatu hal, dan sekaligus memilih langkah mana yang akan mewujudkan 

rencana yang diinginkannya.  Mengenai hal ini Umar bin Abdul Aziz pernah berkata:” 

Barangsiapa yang melakukan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu (perencanaan), maka hasil 

yang akan diraih lebih banyak kerusakannya daripada perbaikan. Seperti poin  pertama 

dalam perencanaan Umar adalah menentukan tujuan yang jelas, dan tujuan paling utama 

yang ingin dicapainya adalah mereformasi dan memperbaharui kebijakan sesuai dengan apa 

yang diajarkan pada masa kenabian dan masa khulafa rasyidin. Sedangkan poin kedua yang 

akan menunjang perencanaannya adalah menggariskan siasat. Poin ketiga adalah penentuan 

langkah-langkahnya dan kebijakannya terhadap setiap permasalahan. 

Sebagaimana tertulis dalam buku managemen kepemimpinan kepala sekolah karya 

Mulyasa  ditegaskan bahwa seorang kepala sekolah yang efektif secara umum dapat diamati 

daritiga hal pokok sebagai berikut: pertama; komitmen terhadap visi sekolah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, kedua; menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam 

mengelola dan memimpin sekolah, dan ketiga; senantiasa memfokuskan kegiatannya 

terhadap pembelajaran dan kinerja guru di kelas (Greenfield, 1987).
106

 

Karena menurut penulis visi daripada seorang pemimpin itu mempunyai kedudukan 

tertinggi dalam mempengaruhi keberhasilan sekolah. Jadi, seorang kepala sekolah harus 

benar-benar matang dalam memilah dan memilih sebuah rancangan ataupun arahan tentang 

apa yang harus diperbuat sekolah di masa yang akan datang. Karena dengan adanya visi 

kepemimpinan kepala sekolah yang jelas maka akan berpengaruh positif juga terhadap 

semangat untuk bekerja semua anggota sekolah. Pemimpin yang akan menjalankan suatu 

misi akan bersama-sama dengan timnya untuk berjuang sekuat tenaga dalam mencapai 
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tujuan organisasinya. Dengan pemimpin yang mempunyai visi seperti itu maka akan 

menciptakan banyak pemimpin baru untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam organisasi.  

  Nilai kebijaksanaan juga tidak lepas dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz .Terbukti  

ketika Umar bin Abdul Aziz mengembalikan harta benda yang didapatkan tanpa hak dimulai 

dari diri sendiri, anggota keluarganya, anak-anak pamannya, dan saudara-saudaranya dari 

keluarga besar Umayyah. Hanya dalam beberapa hari, Bani Umayyah hanya memiliki 

sejumlah hak yang wajar dan sah. Mereka pun gusar terhadap kebijakan Umar ini dan 

menyatakan penentangan mereka.Saat ditanyai jawaban Umar sangat tegas setegas 

kebenaran yang terpancar di setiap kata-katanya. 

Menurut penulis kebijaksanaan paling diperlukan oleh seorang pemimpin yakni 

kepemimpinan kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan ataupun dalam 

memecahkan masalah. Ketika pemimpin salah mengambil keputusan dalam segala hal maka 

akan berakhir  fatal dan berpengaruh terhadap segala tatanan yang ada. Keputusan pemimpin 

selalu berdampak pada semua anggotanya. Jadi, pemimpin ketika menetapkan segala 

keputusan tidak boleh menuruti egonya, tidak boleh memihak. Asas keadilan harus 

diterapkan dari segala sisi.  

Nilai kepemimpinan Islam lainnya yakni keteladanan. Umar bin Abdul Aziz adalah 

sosok yang bisa ditiru keteladanannya dalam hal zuhud, kebersihan hati, muhasabah 

terhadap diri, keluarga dan keluarga besarnya, menegakkan syariat atas diri dan orang-orang 

disekitarnya.
107

 

Menurut penulis, keteladanan berarti segala hal dari seseorang yang bisa dicontoh. 

Keteladanan seorang kepala sekolah itu perannya sangat besar dalam membentuk 

kepribadian anggota sekolah yang ia pimpin. Sebisa mungkin seorang kepala sekolah harus 
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mampu meniru keteladanan sebagaimana Umar bin Abdul Aziz contohkan dalam 

kehidupannya dalam aspek memimpin pemerintahan.  

Pembahasan nilai kepemimpinan selanjutnya adalah seorang pemimpin harus mampu 

menjaga kehormatan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dijalani Umar untuk 

mewujudkan perlindungan diantaranya dengan menaikkan gaji para penjabatnya. Dengan 

menaikkan gaji para  pejabatnya ini Umar mendapatkan dua poin penting; menutup semua 

pintu yang mengarah pada tindak korupsi, atau semua pintu yang menyebabkan para 

penjabat merasa perlu untuk melakukan korupsi dan mencuri harta rakyat. Poin lain 

menggiring konsentrasi para pejabat, para pegawai, dan para pemimpin untuk lebih focus 

memecahkan permasalahan kaum muslimin dan memenuhi kebutuhan mereka. Langkah lain 

yakni melindungi negara dari pejabat yang suka berbohong. Seperti ketika Umar memberi 

tahu Maimun bin Mahran bahwa diwilayahnya terdapat saksi palsu dan ia pasti akan 

memotong lidahnya. Langkah terakhir melarang bawahannya untuk menerima suatu 

pemberian secara cuma-cuma ataupun hadiah. 

Menurut penulis menjaga kehormatan diri sendiri maupun anggotanya adalah sebuah 

kewajiban bagi sosok kepala sekolah. Karena ketika kehormatan diri sendiri sudah terjaga 

secara maksimal seorang kepala sekolah harusnya belajar agar kehormatan anggota sekolah 

tetap terjaga tanpa ada sisi negatif dari segi manapun. Sehingga, nama baik sekolah tetap 

harum.  

Nilai kepemimpinan Islam dalam buku “Umar bin Abdul Aziz lainnya adalah 

memiliki keimanan yang kuat. Umar bin Abdul Aziz amat takut kepada Allah. Istrinya, 

Fatimah binti Abdul Malik pernah berkata, “ Demi Allah, dia bukan orang yang banyak 

shalat dan banyak puasa, akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang 

sangat aku takut kepada Allah daripada Umar. Dia ingat kepada Allah di kasurnya, tiba-tiba 

tubuhnya gemetar karena takut.  
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Menurut penulis keimanan seorang kepala sekolah diperlukan dalam mengemban 

tugas mulia sebagai kedudukan teratas dalam kepemimpinan lingkup sekolah. Keimanan 

yang baik akan memberikan dampak luar biasa terhadap hasil yang dikerjakan seseorang 

serta yang melandasi seorang pemimpin dalam melakukan segalanya tanpa mengharapkan 

kembali. Merasa bahwa semua yang dikerjakan semata-mata mengharap ridlo Allah dan 

menganggap pekerjaannya sebagai amanah baginya.  

Tidak kalah penting terkait nilai kemampuan berkomunikasi. Seperti kisah Umar bin 

Abdul Aziz berinteraksi dengan anak-anaknya dengan sikap lembut, tidak dengan sikap 

otoriter yang dapat merusak anak dan berdialog dengan mereka secara sopan. Dia selalu 

menggunakan metode persuasi (bujukan) dan dialektik dalam memberikan pengertian 

kepada mereka atau dalam mengabulkan permintaan mereka.  

  Menurut penulis, peran komunikasi merupakan salah satu hal  terpenting dalam 

berinteraksi satu sama lain dengan anggota di sekolah maupun dilingkungan sekitar sekolah, 

karena disini komunikasi adalah proses interaksi dalam suatu ruang lingkup sekolah yang 

akan sangat berdampak bagi anggota dan juga akan berpengaruh terhadap kemajuan 

lembaga. Maka, seorang kepala sekolah harus mampu berkomunikasi dengan santun dan 

juga mampu mempengaruhi dengan tutur kata dan niat yang baik demi kemajuan sekolah. 

Tanpa adanya komunikasi yang benar dan baik dapat mempersulit proses yang ada dalam 

sekolah tersebut yang nantinya akan menghambat rencana atau tujuan sekolah. Oleh sebab 

itu, harusnya kepala sekolah  mampu melakukan komunikasi dengan bawahan. Koordinasi 

dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan instansi terkait, melibatkan guru, staf, 

orang tua, dan masyarakat secara tepat dalam pengambilan keputusan.  

   Nilai kepemimpinan Islam yang terakhir adalah memiliki komitmen meningkatkan 

kualitas SDM. Sebagaimana yang terangkat dari kisah Umar bin Abdul Aziz dalam memilih 

orang-orang yang shaleh untuk membantunya.  
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Umar bin Abdul Aziz pernah menuliskan surat kepada para pegawainya untuk melarang 

agar tidak mengangkat seseorang untuk bekerja pada pemerintahan kecuali orang-orang 

yang yang dekat dengan al-Qur‟an. Umar juga tidak mau mengangkat seseorang yang 

menenggelamkan diri dalam kedzaliman atau pernah bekerja dengan kedzaliman.  

Salah satu contohnya adalah ketika Umar mencopot jabatan Khalid bin Rayan, yaitu 

kepala keamanan pada masa Walid bin Sulaiman, Umar memperhatikan seluruh wajah 

anggota keamanan yang dimilikinya, lalu ia memanggil Amru bin Muhajir Al-Anshari, dan 

ia berkata padanya bahwa Umar akan mengangkatnya sebagai kepala keamananya. 

Menurut penulis sebagaimana yang terangkat dari cerita Umar bin Abdul Aziz maka 

dilingkup kepemimpinan sekolah juga tidak harus bisa paling tidak hamper sama dengan 

kpemimpinan beliau dalam meningkatkan mimpi kepesekolahpun tidak jauh bedaSementara 

dalam situasi sulit dimana organisasi cenderung mengurangi jumlah karyawannya, pelatihan 

dan pengembangan memberi penguatan bagi individu dengan memberi jaminan job security 

berdasarkan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan organisasi. Disaat kompetisi antar 

organisasi berlangsung sangat ketat, persoalan produktivitas menjadi salah satu penentu 

keberlangsungan organisasi disamping persoalan kualitas dan kemampuan karyawan. 

Program pelatihan dan pengembangan SDM dapat memberi jaminan pencapaian ketiga 

persoalan tersebut pada peringkat organisasional 

 

 

B. Relevansi Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz dengan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 

Ketika menjadi pemimpin bukan hal yang mudah karena sikap-sikap kepemimpinan 

diperoleh bukan hanya dari bakat sejak lahir ataupun dengan mempelajarinya selama 



84 
 

 

beberapa jam pertemuan. Sikap kepemimpinan merupakan sebuah proses yang terus-

menerus. Sikap kepemimpinan dalam diri seseorang bukan suatu yang pasti, tetap, stagnan. 

Sikap itu terus membangun diri melalui serangkaian tampaan, sejalan dengan semakin 

matangnya pola pikir serta kedewasaan sikap.
108

 

Setelah panjang mengulas terkait nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz maka pada 

bagian ini penulis mengkaji relevansi nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz 

dengan kepemimpinan kepala sekolah di realitas sekarang, untuk mengetahui relevan 

ataupun tidak.  

Sebagaimana cerita moralitas yang ditunjukkan Umar bin Abdul Aziz yang wara‟, santun 

pemaaf, sabar, syukur, tegas dalam memimpin. Segala bentuk sifat yang dimiliki beliau 

maka akan relevan jika seorang kepala sekolah juga menerapkan sifat-sifat yang dimiliki 

seorang Umar bin Abdul Aziz karena bagaimanapun sifat yang dimiliki oleh seorang kepala 

sekolah lambat laun akan ditiru bahkan berefek pada system kerja dan penggapaian tujuan 

yang sudah ditetapkan sebelumnya  oleh lembaga sekolah. 

 Seperti yang diulas sebelumnya maka dibenarkan jika nilai kepemimpinan Umar bin 

Abdul Aziz dengan kepemimpinan kepala sekolah itu relevan. Karena sebelumnya sudah 

ditegaskan dalam Permendiknas No. 1 Tahun 2007 disyaratkan lima kompetensi yang harus 

ada pada seorang pemimpin  kepala sekolah. Diantaranya kompetensi kepribadian, 

kompetensi managerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi sosial. 

Melihat wujud tanggung jawab kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Setelah merujuk 

juga pada pernyataan  tanggung jawab yang ada pada kepala sekolah yang dituliskan dalam 

buku Hasan Basri yang judul bukunya kepemimpinan kepala sekolah yang disitu dituliskan 

seorang pemimpin, kepala sekolah harus memiliki sifat diantaranya tanggung jawab. Maka, 

sangat relevan sekali jika kepala sekolah itu harus benar-benar mempertanggung jawabkan 

segala kepemimpinannya. Sebagaimana dalil tentang tanggung jawab:  
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Artinya:” Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah 

Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak 

akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan 

akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan". 

 

Tingkat relevansi selanjutnya yakni penetapan visi kepemimpinan. Jadi, sangat relevan 

sekali kepemimpinan Umar dengan kepemimpinan kepala sekolah, karena dari teori 

pendukung tertulis dalam buku managemen kepemimpinan kepala sekolah karya Mulyasa 

ditegaskan bahwa seorang kepala sekolah yang efektif secara umum dapat diamati dari tiga 

hal pokok sebagai berikut: pertama; komitmen terhadap visi sekolah dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya, kedua; menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan 

memimpin sekolah, dan ketiga; senantiasa memfokuskan kegiatannya terhadap 

pembelajaran dan kinerja guru di kelas.
109

  

Menurut penulis dari teori pendukung menurut Mulyasa itu sangat jelas bahwa memang 

dalam memimpin suatu lembaga maka seorang kepala sekolah harus benar-benar matang 

dalam menetapkan visi kepemimpinannya dan bisa dipertanggung jawabkan untuk mengapai 

kesuksesan lembaga sekolah.  

Nilai selanjutnya, yakni kebijaksanaan yang paling diperlukan oleh kepemimpinan 

kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan ataupun dalam memecahkan masalah. 

Menurut penulis relevan ketika melihat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam 

menerapkan nilai kebijaksanaan dalam proses kepemimpinannya. Maka, sangat dibenarkan 
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jika kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dijadikan rujukan dalam kepemimpinan kepala 

sekolah . Karena pemimpin itu harus bijaksana dalam memutuskan segala perkara.  

Nilai kepemimpinan Islam lainnya yakni keteladanan. Umar bin Abdul Aziz adalah 

sosok yang bisa ditiru keteladanannya. Tidak salah ketika kepemimpinan kepala sekolah 

mampu mengambil hikmah dan mengaplikasikan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz 

dengan kepemimpinan kepala sekolah sekarang. Karena dengan berbagai alasan apapun 

bahwa kepala sekolah mempunyai kedudukan tertinggi di lembaga sekolah dan di jadikan 

suri tauladan bagi bawahannya, bahkan sampai muridnya pun biasanya banyak yang meniru 

sosok teladannya itu. Menurut penulis relevansinya sangat kuat antara kepemimpinan Umar 

bin Abdul Aziz dengan kepemimpinan kepala sekolah.  

Pembahasan nilai kepemimpinan selanjutnya adalah seorang pemimpin harus 

mampu menjaga kehormatan. Melihat banyak kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz maka 

bisa diartikan bahwa seorang kepala sekolahpun juga harus demikian. Karena menurut 

penulis selain mempunyai tanggung jawab memimpin lembaga sekolah maka nantinya 

sebagai seorang yang diberi amanah dalam memimpin sekolah maka di akhirat nanti juga 

dimintai pertanggung jawaban.  

Selanjutnya, wajib baginya seorang kepala sekolah mempunyai keimanan yang kuat 

sebagaimana Umar bin Abdul Aziz. Sosok pemimpin yang tidak mempunyai keimanan yang 

kuat maka akan roboh dengan sendirinya dalam menjalankan jabatannya. Pemimpin yang 

mempunyai keimanan yang kuat maka akan takut kepada Allah ketika ia memimpin tidak 

sesuai syariat, dan kembali bahwa ia memimpin hanya mengharap ridlo Allah dan semata-

mata menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan ikhlas.  

Tidak kalah penting terkait nilai kemampuan berkomunikasi. Seperti kisah Umar bin 

Abdul Aziz berinteraksi dengan anak-anaknya dengan sikap lembut, tidak dengan sikap 

otoriter yang dapat merusak anak dan berdialog dengan mereka secara sopan. Dia selalu 
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menggunakan metode persuasi (bujukan) dan dialektik dalam memberikan pengertian 

kepada mereka atau dalam mengabulkan permintaan mereka. Maka menurut penulis juga 

relevan ketika seorang kepala sekolah juga meniru kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. 

Seperti yang diungkapkan oleh Tanthowi yakni, seorang pemimpin mampu memberikan 

petunjuk dan pengarahan kepada bawahannya.
110

 Dengan begitu maka kepala sekolah harus 

mampu membangun komuniksi yang baik dengan siapapun dengan tujuan yang baik dan 

bisa dipercaya. Sebaliknya baik baginya seorang kepala sekolah mau mendengar kembali 

nasehat dan tidak sombong sekalipun nasehat itu berasal dari bawahannya.  

  Nilai kepemimpinan Islam yang terakhir adalah memiliki komitmen meningkatkan 

kualitas SDM. Sebagaimana yang terangkat dari kisah Umar bin Abdul Aziz dalam memilih 

orang-orang yang shaleh untuk membantunya. Menurut penulis, akan relevan jika seorang 

kepala sekolah mampu meningkatkan kualitas SDM di sekolah tersebut dengan berbagai 

cara yang baik. Dalam Islam disebutkan bahwa ketika meningkatkan kualitas seorang 

pemimpin maka harus diperhatikan unsur-unsur ini, yakni tidak mengambil orang kafir atau 

orang yang tidak beriman, sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim karena 

bagaimanapun akan mempengaruhi terhadap kualitas keberagaman rakyat yang 

dipimpinnya. Selanjutnya, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang 

mempermainkan agama Islam. Terakhir, pemimpin harus mempunyai keadilan di 

bidangnya, pemberian tugas kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya 

pekerjaan bahkan organisasi yang dinaunginya.
111

  

  Melihat dari sisi keislaman seperti itu dalam meningkatkan kualitas SDM, ketika 

pergantian pemimpin tidak semata-mata terlihat kewibawaannya secara fisik tapi juga harus 

melihat dari sisi keimanan dll. Secara umum juga ada beberapa cara untuk meningkatkan 

kualitas SDM di sekolah, diantaranya dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan, 

sebagaimana tugas kepala sekolah sebagai supervisor maka ditugaskan untuk melakukan 
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88 
 

 

pengawasan dan mengendalikan agar kegiatan pendidikan disekolah terarah dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Maka, ditugaskan untuk memahami kebutuhan-kebutuhan dan 

masalah guru, membantu guru meningkatan kompetensi baik kemampuan pedagogik, 

kepribadian, professional, dan sosial.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam buku 

“Umar bin Abdul Aziz khalifah pembaharu dari Bani Umayyah”  karangan Dr. Ali 

Muhammad Ash-Shallabi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah:  

1. Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam buku “Umar bin Abdul Aziz khalifah pembaharu 

dari Bani Umayyah”  karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shaallabi ini  membahas tentang 

seorang pemimpin pembaharu dari Bani Umayyah yakni Umar bin Abdul Aziz yang  

mempunyai nilai kepemimpinan Islam diantaranya memiliki moralitas yang baik, tanggung 

jawab, visi pemimpin yang jelas, kebijaksanaan seorang pemimpin yang baik, keteladan, 

menjaga kehormatan, sosok yang beriman, kemampuan berkomunikasi, komitmen 

meningkatkan kualitas SDM.  

2. Relevansi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan kepemimpinan kepala sekolah 

adalah semua nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul mempunyai relevansi kuat dengan 

kepemimpinan kepala sekolah di era sekarang. Contohnya melihat wujud tanggung jawab 

kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Setelah merujuk juga pada pernyataan  tanggung 

jawab yang ada pada kepala sekolah yang dituliskan dalam buku Hasan Basri yang judul 

bukunya kepemimpinan kepala sekolah yang disitu dituliskan seorang pemimpin, kepala 

sekolah harus memiliki sifat diantaranya tanggung jawab. Maka, sangat relevan sekali jika 

kepala sekolah itu harus benar-benar mempertanggung jawabkan segala 

kepemimpinannya. 
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B.   Saran 

 Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat 

menjadi salah satu upaya konstruktif dalam menerapkan kepemimpinan kepala sekolah. 

Saran yang penulis sampaikan yaitu:  

1. Kepala sekolah  

Hendaklah nilai-nilai kepemimpinan Islam yang ada dalam buku “Umar bin Abdul Aziz 

khalifah pembaharu dari Bani Umayyah” dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari- hari  

oleh seorang kepala sekolah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar  

2. Instansi sekolah 

 Bagi seluruh bagian instansi sekolah semoga bisa meniru model kepemimpinan Umar bin 

Abdul Aziz, karena bagaimanapun anggota sekolah juga mempengaruhi keberhasilan 

sekolah kedepannya dan termasuk gaya kepemimpinan guru juga bisa ditiru oleh anak 

didiknya.  

 

  

84 
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