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ABSTRAK 

Tyas, Nashria Rahayuning. 2019. Model Kepemimpinan Pendidikan Nabi 

Muhammad SAW. Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr. Aksin, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan Pendidikan, Nabi Muhammad SAW 

 

Dalam organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan penting karena 

pemimpinlah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam 

mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang dinamis. Dewasa ini, 

dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu memimpin dan menjadi teladan bagi 

bawahannya untuk bersama melakukan perubahan ke arah positif. Kepemimpinan 

merupakan bagian penting dari manajemen, namun tidak sama dengan 

manajemen. Islam memiliki tokoh panutan dalam melaksanakan kepemimpinan 

yaitu Nabi Muhammad. Kepemimpinanya menjadi tolak ukur yang dapat 

diterapkan pada setiap zaman. Nabi Muhammad telah mencontohkan bagaimana 

kepemimpinannya dapat berhasil 

Kepemimpinan Nabi Muhammad sangat penting dan perlu digali lebih dalam 

untuk dijadikan rujukan keteladanan kepemimpinan khusunya kepemimpinan 

dalam dunia pendidikan dan dalam rangka menciptakan pemimpin masa depan 

yang baik melalui keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. 

Fokus masalah penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model/tipe 

kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad SAW, sedang tujuan berdasar 

rumusan masalah ini adalah (1) mendeskripsikan sifat-sifat keistimewaan Nabi 

Muhammad SAW, (2) mendeskripsikan transformasi sifat kepemimpinan Nabi 

Muhammad SAW dalam pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya yaitu penelitian 

kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi 

(content analisys). 

Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data hasil penelitian ini di 

antaranya: fokus masalah penelitian menghasilkan model/tipe kepemimpinan Nabi 

Muhammad SAW adalah kepemimpinan transformasional yang dapat diterapkan 

dalam dunia pendidikan. Hasil rumusan masalah yang pertama, Sifat-sifat 

keistimewaan Nabi Muhammad SAW dikelompokkan menjadi dua yaitu sifat 

personal diantaranya jujur, amanah, tabligh, fathonah, kharismatik, keyakinan diri 

yang kuat, komitmen tinggi, dan tekun, pekerja keras, dan militan. Sedang sifat 

kedua yaitu sifat publik diantaranya mulai dari diri sendiri, memberikan 

keteladanan, komunikasi efektif, dekat dengan umat, selalu bermusyawarah, 

memberikan pujian (motivasi), mampu menularkan dan mempengaruhi, dan 

memiliki etika/nilai moral. Kedua transformasi model kepemimpinan Nabi 

Muhammad SAW dalam pendidikan adalah melalui transformasi sifat-sifat publik 

yang diintegrasikan dengan sifat personal yang diaplikasikan dalam organisasi 

lembaga pendidikan terkhusus sebagai kepala sekolah. 



 

   
 

ABSTRACT 

Tyas, Nashria Rahayuning. 2019.Educational Leadership Model Prophet 

Muhammad, ThesisStudy Program of Islamic Education Management, 

Graduate School, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Supervisor Dr. 

Aksin, M.Ag. 

 

Keywords: Educational Leadership, the Prophet Muhammad. 

 

In the organization, leadership factor plays an important role as leader is 

going to move and steer the organization in achieving its objectives.Leadership is 

a dynamic thing. Today, it takes a leader who is able to lead and be an example 

for subordinates to jointly make a change in a positive direction. Leadership is an 

important part of management, but not the same as management. Islam has a role 

model in implementing the leadership that the Prophet Muhammad. Its leadership 

as a benchmark that can be applied to every age. The Prophet Muhammad 

exemplifies how leadership can succeed 

Leadership of the Prophet Muhammad are very important and need to be 

explored in more depth for the referenced exemplary leadershipespecially in 

education and in order to create a good future leaders through the example of the 

Prophet in his life. 

The focus of the problem this study aims to describe the model / type of 

educational leadership of the Prophet Muhammad, the purpose of this problem 

based on the formula is (1) describe the distinctive traits of the Prophet 

Muhammad. (2) describe the transformation of the leadership nature of the 

Prophet Muhammad. in education. This research was conducted using qualitative 

approach. Type of research is library research. The data collection technique 

using documentation techniqueand using content analysisfor the data analysis 

technique. 

Based on the process of data collection and analysis of data from this study 

include: the focus of the research problem in a model / type of the leadership of 

the Prophet Muhammad is a transformational leadership that can be applied in 

education. The results of the first formulation of the problem, the properties 

feature of the Prophet Muhammad are grouped into two personal traits such as 

honesty, trust, sermons, fathonah, charismatic, self-confidence is strong, 

committed and diligent, hardworking, and militant. Being second nature that the 

public nature of them from themselves, provide exemplary, effective 

communication, close to the people, always in consultation, give praise 

(motivation), capable of transmitting and influence, and ethical / moral values. 

Both Transformation model of the Prophet Muhammad's leadership in education 

is through the transformation of public properties that are integrated with the 

personal traits that are applied in the organization of educational institutions 

especially those as principal.  

 

 

  



 

   
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen pendidikan Islam memiliki kaitan erat dengan kepemimpinan. 

Dalam lembaga pendidikan terdapat seorang pemimpin yang menjadi penggerak 

jalannya lembaga. Maju tidaknya suatu lembaga tergantung bagaimana pemimpin 

menjalankan organisasinya. Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan 

memegang peranan yang penting karena pemimpin itulah yang akan 

menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan kata 

lain sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan.1 

Dewasa ini, dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu memimpin dan 

menjadi teladan bagi bawahannya untuk bersama melakukan perubahan ke arah 

positif. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang dinamis, berubah, dan 

berkembang sesuai masanya sehingga banyak konsep gaya kepemimpinan yang 

berkembang.2  

Kebutuhan sosok pemimpin dikarenakan melemahnya prefesionalitas 

pemimpin. Hamdani Bakran menyebut bahwa pemimpin Indonesia sedang 

mengalami krisis esensial kepemimpinan berbangsa dan bernegara diantaranya 

krisis nilai ketuhanan dan spiritual, nilai moral/akhlak, nilai psikologis/mental, 

                                                             
1 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2017), 213.  
2Macam-macam gaya/model kepemimpinan diantaranya: 1. Kepemimpinan kharismatik, 2. 

Kepemimpinan transformasional, 3. Kepemimpinan kultural, 4. Kepemimponan partisipatif. 



 

   
 

dan nilai sosial.3 Selain itu, terdapat beberapa cerminan kasus tercela pemimpin 

dalam lembaga pendidikan yang terjadi di Indonesia diantaranya; mantan guru 

honorer bernama Baiq Nuril di SMAN 7 Mataram yang dilecehkan kepala 

sekolahnya melalui telepon, ironisnya kepala sekolah tersebut dengan sengaja 

menuntut sang guru yang jelas menjadi korban pelecehannya.4 Ada pula kasus 

yang dikutip dari Tribun News.com, mantan kepala sekolah SMAN 3 Metro 

divonis bersalah setelah terbukti mengkorupsi dana bantuan operasional sekolah 

(BOS) tahun anggaran 2012-2014 oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahkan 

mantan kepala sekolah tersebut sempat mengacungkan jempol kepada awak media 

setelah vonis dibacakan.5 Adapula dikutip dari Batamtoday, kepala sekolah 

SMPN 10 Batam bertindak semena-mena kepada bawahan dengan sering 

memarahi guru di depan siswa padahal belum jelas kesalahannya, bahkan 

meludahi guru karena terlambat ke sekolah, hal ini disampaikan para guru dengan 

mengadakan mogok mengajar.6 Beberapa kasus ini mengisaratkan bahwa kepala 

sekolah sebagai pemimpin lembaga kurang profesional dalam memimpin 

lembaga, belum bisa menjalankan fungsi pemimpin dengan baik, dan belum 

memiliki jiwa kepemimpinan yang ideal. 

Kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen, namun tidak 

sama dengan manajemen. Manajemen mencakup kepemimpinan tapi juga 

                                                             
3Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kepemimpinan Kenabian(Prophetic Leadhership)(Yogyakarta: 

Almanar, 2009), xix-xxi. 
4 Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula Dari Percakapan Telepon, CNN Indonesia tertanggal 14-

11-2018, diakses 17-11-2018. 
5 Terbutkti Korupsi Dana BOS, Mantan Kepala Sekolah Ini Malah Acungkan Jempol, 

Tribunnews.com tertanggal 6 Maret 2017, diakses pada 11-11-2018. 
6Majelis Guru Ribut dengan Kepala Sekolah, Siswa SMPN 10 Batam Terlantar, Batamtoday.com 

tertanggal 30-03-2015, diakses pada 11-11-2018. 



 

   
 

mencakup fungsi lain seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan 

evaluasi.7 Keberadaan pemimpin dalam organisasi sangat penting karena 

kegagalan atau keberhasilan organisasi salah satunya terletak pada pemimpin. 

Islam memiliki tokoh panutan dalam melaksanakan kepemimpinan yaitu Nabi 

Muhammad. Kepemimpinanya menjadi tolak ukur yang dapat diterapkan pada 

setiap zaman. Nabi Muhammad telah mencontohkan bagaimana 

kepemimpinannya dapat berhasil, beliau sebagai sosok ideal dapat dijadikan 

modeling dalam berbagai hal. Pengangkatan beliau sebagai Rasul adalah untuk  

memimpin manusia dan alam serta dijadikan teladan.8 Firman Allah dalam QS. 

Al-Ahzab; 21 yaitu: 

      

    

   

    

    

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah.” 

Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa dalam diri Nabi terdapat keteladanan yang 

dapat dicontoh oleh orang-orang di zamannya ataupun setelahnya. Namun 

khalifah setelah beliau memiliki karakter masing-masing dan diantaranya belum 

melaksanakan kepemimpinan dengan sempurna, misal Khalifah Usman bin Affan 

                                                             
7 M. Fahim Tharaba, Kepemimpinan Pendidikan Islam (Malang: Dream Liera Buana, 2016), 3. 
8Sakdiah, Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam(Kajian Historis Filosofis) Sifat-sifat 

Rasulullah, Jurnal Al-Bayan Vol. 22 No. 33 Januari-Juni 2016, 29-49. 



 

   
 

yang meninggal karena fitnah di masyarakat akibat ketidakcakapannya dalam 

memimpin.9 Karenanya, untuk melihat kembali bagaimana kepemimpinan Nabi 

Muhammad dilaksanakan, banyak rujukan yang dapat dijadikan pedoman bagi 

umat muslim. 

Al-Quran, hadis, karya-karya para ulama, sejarah Islam, merupakan beberapa 

sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui kehidupan dan biografi 

Rasulullah SAW. Dalam beberapa referensi sejarah, kepemimpinan Nabi masih 

bersifat umum. Dalam salah satu buku, Manajemen Pendidikan ala Rasulullah 

memiliki kandungan (makna) tentang kepemimpinan pendidikan hal tersebut 

dapat diketahui diantaranya; Rasulullah memberikan keteladanan yaitu: 

Artinya, pada diri Rasulullah SAW tercermin semua ajaran Al-

Qur’an dalam bentuk nyata. Beliau adalah pelaksana pertama 

semua perintah Allah dan meninggalkan  semua larangan-Nya. 

Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengajarkan 

ajaran Islam, yaitu dengan meniru perilaku Rasulullah.10 

 

Kepemimpinan Nabi Muhammad sangat penting dan perlu digali lebih dalam 

untuk dijadikan rujukan keteladanan kepemimpinan khususnya kepemimpinan 

dalam pendidikan dan dalam rangka menciptakan pemimpin masa depan yang 

baik dan bermoral melalui keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. 

Untuk itu, peneliti tertarik melakukan analisis lebih dalam tentang kepemimpinan 

pendidikan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. 

 

 

                                                             
9Mustafa Murad, Kisah Hidup Utsman ibn Affan, ter. Khalifurrahman Fath (Jakarta: Zaman, 2014), 

163. 
10Imron Fauzi, Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 220. 



 

   
 

 

B. Rumusan Masalah 

Fokus masalah pada penelitian ini adalah model/tipe kepemimpinan 

pendidikan Nabi Muhammad SAW. Adapun  rumusan masalah berdasar fokus 

masalah tersebut adalah: 

1. Bagaimana sifat-sifat keistimewaan Nabi Muhammad SAW? 

2. Bagaimana mentransformasikan sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad 

SAW dalam pendidikan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar fokus masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe 

kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan penelitian  

rumusan masalah adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan sifat-sifat keistimewaan Nabi Muhammad SAW. 

2. Mendeskripsikan transformasi sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad 

SAW dalam pendidikan. 

 

D. Kontribusi Keilmuaan 

Penelitian ini menawarkan pandangan pemikiran baru tentang kepemimpinan 

pendidikan Nabi Muhammad SAW. 

  



 

   
 

E. Landasan Teori 

Pendekatan atau disiplin ilmu yang dipakai adalah sejarah kepemimpinan 

Nabi Muhammad SAW dan manajemen pendidikan Islam dengan teori 

kepemimpinan dalam bidang pendidikan. 

1. Pengertian kepemimpinan 

Banyak definisi terkait kepemimpinan. Menurut Stephen P. Robbins, 

kepemimpinan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah 

tercapainya tujuan dan dapat pula dirumuskan sebagai proses mempengaruhi 

kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha-usaha kearah pencapaian tujuan 

dalam situasi tertentu.11 

Kepemimpinan menurut Ordway Tead dalam Hurin’in adalah aktivitas 

memengaruhi orang-orang untuk bekerja sama menuju kepada kesesuaian tujuan 

yang mereka inginkan. Sedang menurut H. Goidhamer dan E. A. Shils, 

kepemimpinan merupakan tindakan perilaku yang dapat memengaruhi tingkah 

laku orang-orang lain yang dipimpinnya.12 

Menurut Baharudin dan Umiarso, kepemimpinan dapat terdiri atas beberapa 

hal yaitu mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu, memperoleh 

konsensus, untuk mancapai tujuan manajer, untuk memperoleh manfaat 

bersama.13 

                                                             
11Mardiyah, Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya Organisasi (Malang: Aditya Media 

Publishing, 2015), 38. 
12Huri’in, “Bahasa Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2014), 20. 
13Baharudin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktik 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 48. 



 

   
 

Menurut Ngalim Purwanto dalam Tharaba, kepemimpinan dapat terlaksana 

dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Kepemimpinan langsung (direct leadership), yaitu pengaruh kepemimpinan 

yang dilakukan melalui sikap, perbuatan, dan kata-kata secara langsung. 

b. Kepemimpinan tidak langsung (indirect leadership), yaitu kepemimpinan 

seorang ahli atau pakar yang ditransfer atau dicontoh melalui perantaran hasil 

karya dari para ahli atau pakar tersebut berupa karya tulis, penelitian, lukisan, 

dan lain-lain.14 

2. Model-model kepemimpinan 

Terdapat banyak model-model kepemimpinan, beberapa diantaranya ialah: 

a. Kepemimpinan partisipatif dan pendelegasian 

Kepemimpinan partisipatif merupakan kepemimpinan yang memberikan 

aturan untuk menentukan banyak dan variatifnya pengambilan keputusan 

parsitipatif dalam situasi yang berlainan. 

b. Kepemimpinan kharismatik 

Dalam kepemimpinan kharismatik para pengikut membuat atribusi dari 

kemampuan kepemimpinan yang luar biasa jika diamati dengan perilaku-perilaku 

tertentu. Kepemimpinan kharismatik memiliki ciri utama: percaya diri, memiliki 

visi, kemampuan mengungkapkan visi dengan jelas, keyakinan kuat, perilaku 

yang diluar aturan, agen perubahan, dan peka lingkungan. 

 

 

                                                             
14Tharaba, Kepemimpinan Pendidikan Islam, 3. 



 

   
 

c. Kepemimpinan transformasional 

Didefinisikan sebagai sikap seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi 

atau mengarahkan bawahan dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan secara bersama.15 Transformasi pemimpin ideal 

adalah mereka yang menjadi percontohan moral dalam bekerja menuju 

kepentingan tim, organisasi dan atau masyarakat.16 

d. Model kepeimpinan otokratis 

Model otokratis atau otoriter banyak dideterminasi oleh pemimpin, langkah 

ditentukan oleh pejabat satu persatu, pemimpin mendikte tugas secara khusus dan 

dominator cenderung bersikap pribadi. Ia bekerja menurut peraturan yang ketat 

dan instruksinya harus ditaati. 

e. Model kepemimpinan demokratis 

Model ini bercirikan bahwa semua kebijakan bersumber pada pembahasan 

kelompok, perspektif aktivitas dicapai selama diskusi berlangsung, para anggota 

bebas bekerja dengan siapapun, dan pemimpin bersifat objektif dalam pujian atau 

kritikannya kepada anggota kelompok. 

f. Model kepemimpinan Laissez-faire 

Model ini bercirikan bahwa kebebasan berbanding dengan partisipasi 

pemimpin, pemimpin menjelaskan keterangan jika diminta, pemimpin tidak 

berpartisipasi sama sekali, dan pemimpin tidak menilai atau menilai kejadian 

anggotanya, ia menyerahkan semuanya pada para bawahannya.17 

                                                             
15Rafiuddin, Konsep dan Implementasi Gaya Kepemimpinan Transformasional dalam Institusi 

Pendidikan Islam. 
16Kauppi, Transformational Leadership. 
17Baharudin dan Umiarso, Kepemimpinan, 56. 



 

   
 

3. Pengertian  kepemimpinan pendidikan 

Kepemimpinan secara umum berbeda dengan kepemimpinan dalam 

pendidikan. Begitupula kepemimpinan berbeda dengan manajemen. Kunci dari 

kepemimpinan adalah membangun visi dasar (tujuan, misi, agenda) suatu 

organisasi. Sedangkan kunci manager adalah mengimplementasikan visi. Manager 

dan bawahan bertindak dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan akhir.18 

Pendidikan menurut Noer Rohmah dan Zaenal Fanani dalam bukunya 

Pengantar Manajemen Pendidikan merupakan usaha yang diciptakan lingkungan 

secara sengaja dan bertujuan untuk mendidik, melatih, dan membimbing 

seseorang agar dapat mengembangkan kemampuan individu dan sosial atau untuk 

menciptakan manusia seutuhnya.19 

Menurut Al-Kayyis, kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi 

dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk 

mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. 

Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para 

pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, 

memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan 

kerja sama dari orang orang di luar kelompok atau organisasi.20 

Dapat ditarik garis bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan dengan 

                                                             
18 Euis Soliha dan Herugondo, “Kepemimpinan yang Efektif dan Perubahan Organisasi”, Jurnal 

Fokus Ekonomi (FE), Agustus 2008 Vol. 7, No. 2, 83-93. 
19 Noer Rohmah dan Zaenal Fanani, Pengantar Manajemen Pendidikan (Malang: Madani, 2016), 

5. 
20 Abd. Rahman Al-Kayyis, ”Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Al-Sunnah”, Jurnal 

Lisan Al-Hal volume 4 No. 1, Juni 2012. 



 

   
 

mendidik, melatih, dan membimbing seseorang agar dapat mengembangkan 

kemampuan individu dan sosial atau untuk menciptakan manusia seutuhnya 

4. Nabi Muhammad sebagai pemimpin 

Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin spiritual yang berjaya, sebaliknya 

merupakan ketua negara dan pentadbir  yang berjaya. Manakala dalam konteks 

pembawa perubahan baginda telah berjaya menghasilkan revolusi yang signifikan 

dalam cara hidup dan pemikiran masyarakat Arab. Watt menyatakan kehebatan 

diri Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan tersebarnya pengaruh Islam ke 

seluruh dunia yaitu: 

a. mampu melihat jauh ke masa hadapan, 

b. kebijaksanaan sebagai ketua negara, 

c. kemahiran sebagai pentadbir dan kebijaksanaan dalam memilih orang-orang 

untuk pendelegasian kerja-kerja pentadbiran.21 

Sifat kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad SAW diantaranya: disiplin 

wahyu, mulai dari diri sendiri, memberikan keteladanan, komunikasi yang efektif, 

dekat dengan umatnya, selalu bermusyawarah, memberikan pujian.22 

5. Kepemimpinan transformasional dalam pendidikan 

Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan 

terbaru. Pencetus teori kepemimpinan transformasional (transformasional 

leadership) adalah James MacGregor Burns pada tahun 1978 kemudian 

diperpanjang penelitiannya oleh peneliti lain yaitu Bernard M. Bass  pada tahun 

                                                             
21Suraiya Ishak, “Model Kepemimpinan Etika Berlandas Sirah Nabi Muhammad SAW”, Jurnal 

Hadhari 3 (2) (2011) 23-24. 
22Fauzi, Manajemen Pendidikan, 217-230. 



 

   
 

1985.23 Didefinisikan sebagai sikap seorang pemimpin yang mampu 

mempengaruhi atau mengarahkan bawahan dengan cara yang efektif untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara bersama.24 Transformasi 

pemimpin ideal adalah mereka yang menjadi percontohan moral dalam bekerja 

menuju kepentingan tim, organisasi dan atau masyarakat.25 

Menurut Bahar dan Muhith yang dikutip dari Bernard dan Ronald, 

menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional dimaknai sebagai spirit 

pemimpin untuk melakukan transformasi atau perubahan terhadap sesuatu 

menjadi bentuk lain yang berbeda dan lebih sempurna.26 Junaidah menjelaskan 

bahwa kepemimpinan transformasional adalah sebuah proses yang padanya para 

pemimpin dan pengikut saling meningkatkan moralitas dan motivasi ke arah yang 

lebih tinggi. Pemimpin tersebut mencoba menimbulkan kesadaran dari para 

pengikut dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral 

seperti kemerdekaan, keadilan dan kemanusiaan, bukan didasarkan atas emosi, 

misalnya keserakahan, kecemburuan atau kebencian. Menurut Leithwood dkk 

mengatakan “transformational leadership is seen to be sensitive to organiation 

building developing shared vision, distributing leadership and building school 

culture necessary to current restructing efforts in school” Pemimpin dengan 

kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memilki visi ke 

                                                             
23A. B., Aaron Kauppi, Transformational Leadership, diambil dari https://www.langston.edu, 

diakses pada 15-1-2019. 
24Rafiuddin, Konsep dan Implementasi Gaya Kepemimpinan Transformasional dalam Institusi 

Pendidikan Islam. 
25Kauppi, Transformational Leadership. 
26Bahar Agus Setiawan dan Abd. Muhith, Transformasional Leadership; Ilustrasi di Bidang 

Organisasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 25. 

https://www.langston.edu/


 

   
 

depan dan mampu mengidentifikasikan perubahan lingkungan serta mampu 

mentransformasikan perubahan tersebut ke dalam organisasi.  27 

Dalam institusi pendidikan, pemimpin transformasional tampil menjadi sosok 

yang memiliki tujuan fundamental sebagai berikut: 

1. Membantu para staf dengan mengembangkan dan menjaga kultur sekolah 

yang dikolaboratif dan profesional. 

2. Membantu perkembangan pengembangan guru. 

3. Membantu mereka dalam memecahkan masalah bersama-sama secara 

kolektif.28 

Ciri-ciri kepemimpinan pendidikan transformasional meliputi beberapa hal 

diantaranya: mempunyai visi yang besar dan memercayai intuisi, menempatkan 

diri sebagai motor penggerak perubahan, berani mengambil risiko dengan 

pertimbangan yang matang, memberikan kesadaran pada bawahan akan 

pentingnya hasil pekerjaan, memiliki kepercayaan akan kemampuan bawahan, 

fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman baru, berusaha meningkatkan motivasi 

yang lebih tinggi dari sekedar materi, mendorong bawahan menempatkan 

kepentingan organisasi di atas kepentingan  pribadi, dan mampu 

mengartikulasikan nilai untuk membimbing perilaku bawahan.29 

Menurut Fahim Tharaba, kepemimpinan transformasional pendidikan 

menekankan sistem nilai untuk meningkatkan kesadaran, memobilisasi energi dan 

sumber daya untuk mereformasi institusi, menggerakkan pengikut untuk terlibat 

                                                             
27Junaidah, “Kepemimpinan Transformasional Dalam Pendidikan”, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Raden Intan Lampung, Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam 6(2) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung, 2016, 100-118. 
28 Tony Bush, Manajemen Mutu, 76. 
29Bahar Agus Setiawan, Transformasional Leadership, 26. 



 

   
 

aktif dalam proses perubahan, berkepribadian kuat, dan mampu membangun 

ikatan emosional dan loyalitas untuk mewujudkan tujuan.30 

Komponen atau dalam pandangan lain disebut dimensi atau model. Menurut 

Bass dan Aviola, dimensi kepemimpinan transformasional yaitu: 

a. Idealized Influenced (pengaruh ideal kepemimpinan), perilaku yang 

menghasilkan rasa hormat (respek) dan rasa percaya dari orang-orang yang 

dipimpinnya.31 Selain itu pemimpin memiliki keyakinan diri yang kuat, 

komitmen tinggi, visi yang jelas, tekun, pekerja keras dan militan, konsisten, 

mampu menunjukkan ide-ide penting, mampu menularkan dan memengaruhi, 

memberi wawasan dan kesadaran akan misi, membangkitkan kebanggaan.32 

Pada tataran ini, perilaku pemimpin menjadi teladan dan perkataan harus 

sesuai dengan perbuatannya karena hal tersebut akan menimbulkan 

penghormatan dan kepercayaan oleh bawahan. Selain itu, ia harus memegang 

nilai-nilai moral. Bahkan, kharisma dari kepemimpinan transformasional 

menjadi bagian inti untuk memengaruhi bawahan. Pemimpin 

transformasional dengan Idealized Influenced akan berusaha membawa 

pengikutya ke arah suatu idealisme yang tidak hanya sebagai jalan, namun 

mampu meyakinkan pengikutnya bahwa cita-citanya pasti terwujud. Ia juga 

memiliki kharisma untuk memengaruhi komponen organisasi pendidikan.33 

Pemimpin transformasional terkenal pandai menumbuhkan komitmen 

komponen organisasi dengan cara memberdayakan seluruh sumber daya 

                                                             
30Tharaba, Kepemimpinan Pendidikan Islam, 130. 
31 Ibid., 130. 
32 Bahar Agus Setiawan, Transformasional Leadership, 154. 
33 Ibid., 154-155. 



 

   
 

organisasi. Partisipasi dan keterlibatan individu dalam setiap pengambilan 

keputusan penting dalam pertumbuhan organisasi.34 

b. Inspirational Motivation (motivasi yang inspirasional), senantiasa 

menyediakan tantangan dan makna pekerjaan orang-orang yang 

dipimpinnya.35 Pemimpin transformasional mengidentifikasi fenomena yang 

ada dalam organisasi pendidikan. Ia dapat menginspirasi, memotivasi, dan 

memodifikasi perilaku untuk mencapai kemungkinan yang tidak dapat 

dibayangkan dan mengajak agar ancaman dijadikan kesempatan untuk belajar 

dan berprestasi.36 

Pemimpin yang mampu menjadi sumber inspirasi dapat menumbuhkan 

kepercayaan diri, menenangkan hati anggota, dan mampu menginspirasi 

komponen pendidikan untuk menjadi pemimpin atas diri mereka sendiri. 

Dengan hal ini, pemimpin dapat memberdayakan staf dan mendistribusikan 

fungsi kepemimpinannya. Pemimpin transformasional dituntut untuk 

memiliki kepekaan tinggi agar ia dapat hadir ketika anggota membutuhkan 

berbagai hal.37 

Setiap orang memiliki motivasi, untuk itu pemimpin bertugas mengarahkan 

motivasi tersebut menjadi hal yang berkontributif terhadap perbaikan dan 

perubahan organisasi pendidikan serta mampu membentuk lingkungan yang 

memotivasi dan menginspirasi.38 

                                                             
34 Bahar Agus Setiawan, Transformasional Leadership,  158. 
35 Tharaba, Kepemimpinan Pendidikan Islam, 130. 
36 Bahar Agus Setiawan, Transformasional Leadership, 162. 
37 Ibid., 163-170. 
38 Bahar Agus Setiawan, Transformasional Leadership, 165. 



 

   
 

c. Intellectual Simulation (stimulasi intelektual), senantiasa menggali ide-ide 

baru dan solusi yang kreatif dari orang-orang yang dipimpinnya.39 Pemimpin 

transformasional juga harus mampu berperan sebagai pemecah masalah yang 

melahirkan solusi. Ia perlu membangkitkan komitmen pengikutnya untuk 

membangun nilai organisasi pendidikan. Pemimpin harus berupaya 

meningkatkan kesadaran masalah diri dan organisasi serta memengaruhi 

perubahan cara pandang terhadap suatu masalah untuk mencapai sasaran 

organisasi, meningkatkan intelegensi, rasionalitas, dan pemecahan masalah 

dengan seksama. Pemimpin transformasional harus mampu menumbuhkan 

ide kreatif sehingga mucul inovasi dan pemecah masalah yang kreatif.40 

Pemimpin transformasional perlu memiliki kearifan dalam menyikapi tradisi 

atau kultur organisasi yang konvensional, pemimpin perlu mempertanyaan 

nilai kemanfaatan tradisi usang, hal ini untuk perubahan yang lebih baik. 

Pemimpin transformasional juga harus membantu orang-orang agar percaya 

dan bersama bergerak dengan prinsip dan tujuan oerganisasi.41 

d. Individualized consideration (pertimbangan yang didasarkan pada individu) 

mencakup pemimpin yang berperan sebagai mentor atau penasehat bagi 

individu dalam suatu institusi, memberikan perhatian dalam mendengarkan 

dan menindaklanjuti keluhan, ide, harapan, dam masukan orang yang 

dipimpinnya.42 Komponen ini merupakan perilaku kepemimponan dengan 

mendekatkan diri pada karyawan (anggota) secara emosi, dengan adanya 

                                                             
39 Tharaba, Kepemimpinan Pendidikan Islam, 130. 
40 Bahar Agus Setiawan, Transformasional Leadership, 170-172. 
41 Ibid., 176. 
42Tharaba, Kepemimpinan Pendidikan Islam, 130. 



 

   
 

komunikasi akan menguatkan emosi antara pimpinan dan anggota. 

Bimbingan, arahan, kesediaan mendengarkan anggota dapat menguatkan 

hubungan emosional pemimpin dan bawahan.43 

Perilaku individualized consideration yang lain adalah ia merenung, berpikir, 

dan terus mengidentifikasi kebutuhan karyawan, mengenali kemampuan 

karyawan, mendelegasikan wewenangnya, memberikan perhatian, membina, 

membimbing, dan melatih pengikut agar mencapai sasaran, memberikan 

dukungan, membesarkan hati, dan memberikan pengalaman tentanng 

pengembangan kepada pengikut.44 

Pemimpin transformasional fokus dalam melejitkan potensi kemanusiaan 

untuk menuju humanisasi organisasi. Wajar jika pemimpin transformaional 

dikatakan sebagai pemimpin yang mengarahkan komponen organisasi 

pendidikan pada peningkatan nilai dan moral organisasi. Selain itu individual 

consideration melatih dan memberi umpan balik yang baik dan tepat agar 

sukses menjalani tugas dan mmpu mengambil pelajaran darinya. Dengan 

umpan balik akan muncul komunikasi dua arah. 45 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada beberapa hasil karya terdahulu 

yang relevan dengan kajian penelitian ini. Adapun hasil karya-karya tersebut 

adalah: 

                                                             
43 Bahar Agus Setiawan, Transformasional Leadership, 177. 
44 Ibid.,  167-177. 
45 Ibid., 182-183. 



 

   
 

1. Jurnal Al-Bayan tahun 2016 Vol. 22 No. 33 Januari-Juni 2016 yang ditulis 

oleh Sakdiah dengan judul Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian 

Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah dengan pembahasan bahwa Nabi 

Muhammad adalah pemimpin yang memenuhi kualitas. Kepribadian Nabi 

adalah ketangguhan beliau untuk menjadi pribadi yang tidak dipengaruhi 

keadaan masyarakat sekitarnya yang masih jahiliyah. Aspek kepribadian yang 

menonjol adalah shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Nabi Muhammad 

tidak hanya berperan sebagai pemimpin satu hal saja, tapi juga sebagai 

pemimpin politik, ekonomi, militer, dan dakwah. Kunci sukses memimpinya 

adalah community resource, community educator, dan community developer 

yang patut kita teladani. 

2. Jurnal Al-Hikmah vol. 6 no. 1 maret 2018 STAI Badrus Sholeh Kediri yang 

ditulis oleh Muhammad Khoirul Umam dengan judul Imam Para Nabi: 

Menelusuri Jejak Kepemimpinan dan Manajerial Nabi Muhammad SAW 

dengan pembahasan bahwa hampir semua teori  kepemimpinan ada pada 

Muhammad SAW misalnya: empat fungsi kepemimpinan yang 

dikembangkan Stephen Covey yaitu perintis, penyelaras, pemberdaya, dan 

panutan. Begitu pula karakteristik Muhammad dapat ditemukan dalam sifat 

dasar kepemimpinan menurut Warren Bennis dalam “on becoming a leader”. 

Muhammad juga memiliki keterampilan yang dirumuskan oleh Burt Nanus 

dan James O’Toole yaitu berpandangan jauh kedepan, menguasai perubahan, 

desain organisasi, pembelajaran antisipatoris, inisiatif, penguasaan 

interdependensi, dan integritas tinggi. Begitu pula menurut teori  G.R. Terry 



 

   
 

tentang manajemen  yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, 

semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. 

3. Jurnal Hadhari 3(2) tahun 2011 halaman 23–44 University Kebangsaan 

Malaysia yang ditulis oleh Suraiya Ishak dengan judul Model Kepemimpinan 

Etika Berlandas Sirah Nabi Muhammad SAW (Ethical Leadership Model 

Based On Prophet Muhammad Pbuh Biography) dengan pembahasan bahwa 

Kepemimpinan memainkan peranan penting dalam usaha membudayakan 

etika dan integriti di kalangan ahli organisasi. Sehubungan itu konsep 

kepemimpinan beretika adalah permulaan kepada usaha membudayakan etika 

di dalam struktur organisasi. Artikel ini bertujuan mengenal pasti model 

kepemimpinan etika berasaskan karakter Nabi Muhammad SAW. Artikel 

konseptual ini telah disediakan berasaskan sorotan literatur serta nas-nas 

daripada Al-Quran dan Hadis. Perbincangan mendapati tiga faktor yang 

membentuk kepemimpinan etika seperti dimodelkan daripada diri Nabi 

Muhammad SAW. Faktor pertama terdiri daripada akhlak diri baginda 

sebagai manusia bermoral dan faktor kedua ialah komitmen padu sebagai 

khalifah yang ditugaskan dengan tanggung jawab tertentu. Manakala faktor 

ketiga ialah rasa ubudiyyah kepada Pencipta yang dijelmakan dalam bentuk 

sifat zuhud, takwa dan tawaduk. Elemen ubudiyyah merupakan ciri penting 

dalam konsep kepemimpinan etika berteraskan sirah Nabi. Oleh yang 

demikian, ketiga-tiga faktor membentuk konsep kepemimpinan etika syumul 

yang merangkumi hablun min Allah dan hablun min al-nas. 



 

   
 

4. Buku karya Imron Fauzi yang berjudul Manajemen Pendidikan Ala 

Rasulullah terbit di Jogjakarta oleh Ar-Ruzz Media tahun 2012. Buku 

tersebut membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam, 

riwayat kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah sebagai perencana 

pendidikan, organisator pendidikan, pengelola sumber daya manusia, 

pemimpin pendidikan, dan pengawas pendidikan. 

Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan 

penelitian tersebut di atas karena pada penelitian ini akan membahas mengenai 

transformasi model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. 

Sedang metode penelitian yang digunakaan adalah metode penelitian sejarah.46 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekataan historis Nabi Muhammad 

SAW dengan mengambil sumber-sumber yang relevan (buku, jurnal, artikel) 

dengan kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Jenis penelitiannya 

yaitu penelitian kepustakaan (library research). 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah: 

a. Sumber data primer yaitu: 

                                                             
46Pedoman Penulisan Tesis IAIN Ponorogo Pascasarjana 2017, 40. 



 

   
 

صفي الرحمن المبركفوري. الرحيق المختوم. لبنان: دار الكتب  (1

     ٢٠٠٧العلمية. 

2) Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri. Sirah Nabawiyah. ed. Ferry 

Irawan. Jakarta: Ummul Qura. 2011. 

3) HM Bashiruddin Mahmud Ahmad. Riwayat Hidup Rasulullah. Ter. Sukri 

Barnawi. Bogor: Yayasan Wisma Damai. 2004. 

4) Abdul Mun’in Al-Hasyimi. Akhlak Rasul menurut Bukhari-Muslim. Ter. 

Abdul Hayyieal-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2009. 

5) Ahmad Muhammad Al-Hufiy. Keteladanan Akhlaq Nabi Muhammad Saw. 

Ter. Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Bandung: Pustaka Setia. 2000. 

6) Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Al-Muarifi. Sirah Nabawiyah Ibnu 

Hisyam. Ter. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah. 2009. 

7) Afzalur Rahman. Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer. Ter. 

Anas Siddik. Jakarta: Radar Jaya Offset. 1991. 

b. Sumber data sekunder yaitu:  

1) Hamdani Bakran Adz-Dzakiey. Kepemimpinan Kenabian (Prophetic 

Leadhership). Yogyakarta: Almanar. 2009. 

2) Veithal Rivai dan Arviyan Arifin. Islamic Leadership; Membangun 

SuperLeadership Melalui Kecerdasan Spiritual. Jakarta: Bumi Aksara. 2013. 

3) Imron Fauzi. Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah. Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media. 2012. 



 

   
 

4) M. Fahim Tharaba. Kepemimpinan Pendidikan Islam. Malang: Dream Litera 

Buana. 2016. 

 

 

c. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi atau dokumenter adalah teknik pengumpulan 

data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.47 Teknik 

dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya.48 Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang akan digunakan 

adalah buku-buku, artikel, dan lain sebagainya yang di dalamnya memuat 

pembahasan terkait kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad SAW 

d. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analys), yaitu 

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi 

tertulis atau tercetak dalam media massa.49 tersebut digunakan untuk membaca 

kisah-kisah yang terdapat dalam referensi yang berkaitan dengan kepemimpinan 

pendidikan nabi. 

 

H. Sistematika Pembahasan  

                                                             
47Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), 141. 
48Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 274. 
49Afifuddin, Metodologi Penelitian ,  165. 



 

   
 

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang 

masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab saling 

berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan 

pembahasan. Dimulai dengan: 

 Bab pertama yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kontribusi penelitian, kajian teori, kajian terdahulu, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi sifat-sifat keistimewaan Nabi Muhammad SAW. 

Bab berisi ketiga transformasi sifat-sifat keistimewaan Nabi Muhammad SAW 

dalam pendidikan. 

Bab keempat berisi penutup, meliputi simpulan dan saran-saran. 

 

  



 

   
 

BAB II 

SIFAT-SIFAT KEISTIMEWAANAN NABI MUHAMMAD SAW 

 

Mengacu pada rumusan masalah, maka dalam bab ini akan dihadirkan 

biografi Nabi Muhammad SAW untuk melihat pribadi nabi dan sifat-sifat 

istimewa dalam diri  Nabi Muhammad SAW. 

A. Biografi Nabi Muhammad SAW 

Muhammad SAW memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin 

Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah 

bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin 

Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan.50 

Muhammad SAW lahir di Mekkah pada Senin pagi 9 Rabiul Awwal permulaan 

tahun peristiwa gajah atau bertepatan 20 atau 22 April 571M. 

Beliau dilahirkan oleh Aminah di tengah keluarga Bani Hasyim sebagai 

anak yatim karena telah ditinggal oleh ayahnya sejak masih dalam kandungan. 

Kelahirannya membawa kabar gembira. Seperti yang dilakukan orang Arab, 

beliau di khitan pada hari ketujuh dari kelahirannya. Muhammad diasuh oleh 

Halimah As-Sa’diyah yang pada saat itu tengah mengalami kekurangan ekonomi, 

namun ketika merawat mendapatkan keberkahan darinya. 

Beranjak semakin besar, ketika berusia empat atau lima tahun, beliau 

mengalami peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Dengan adanya 

peristiwa tersebut, Halimah As-Sa’diyah  merasa khawatir dan 

                                                             
50 Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, ed. Ferry Irawan( Jakarta: Ummul 

Qura, 2011), 95  



 

   
 

mengembalikannya pada ibunya. Lalu hidup bersama ibunya hingga berusia enam 

tahun. Beberapa waktu kemudian, Aminah mengajak pergi ke makam ayahnya, 

namun dalam perjalanan pulang, ibunya meninggal dunia.51 

Sepeninggal ibunya, Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul 

Muththalib sampai Rasul berumur delapan tahun. Setelah itu diasuh oleh 

pamannya yaitu Abu Thalib (saudara kandung bapak Rasulullah). Sifat-sifat 

kenabiannya mulai muncul ketika masih kecil. Beranjak remaja beliau tak segan 

menggembalakan kambing, berdagang ke Syam dengan modal dari Khadijah. 

Janda empat puluh tahun kaya raya menikah dengan Rasulullah ketika beliau 

berusia dua puluh lima tahun yang dikaruniai enam orang anak yang pada 

akhirnya kesemua anak tersebut meninggal kecuali Fatimah.52 

Rasulullah diangkat sebagai nabi utusan Allah pada umur empat puluh 

tahun. Sifat dan akhlaknya yang sempurna menjadi penopang diutusnya sebagai 

Rasul. Kesempurnaan fisik menjadikan semua mata terpesona. Segala kebaikan 

ada dalam diri Rasulullah SAW dalam menerima wahyu dari Allah, Rasul selalu 

menyampaikannya kepada umat. Kepemimpinannya tak lagi diragukan, berbagai 

perang ditaklukkan, bahkan negara juga dipimpin dengan baik. 

Nabi Muhammad SAW memiliki sebelas istri yang dinikahi sepeninggal 

Khadijah.53 Pernikahannya tersebut untuk perjuangan Islam. Diusianya yang ke 

enam puluh tiga (63), Senin 12 Rabiul Awwal 11 H, Nabi Muhammad meninggal 

                                                             
51 Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, 111-114 
52 Ibid., 114-122. 
53 Ibid., 825-835. 



 

   
 

dunia. Beliau meninggalkan semua umat, tak ada yang tidak sedih dengan 

kepergian beliau. Rasulullah dimakamkan pada malam Rabu berikutnya.54 

 

B. Sifat-Sifat Nabi Muhammad SAW 

Secara umum, Nabi Muhammad SAW adalah gudangnya sifat-sifat 

kesempurnaan yang sulit dicari bandingannya.55 Sifat tersebut dapat menjadi figur 

untuk umat Islam. 

1. Sifat Personal Nabi Muhammad SAW 

Sifat personal yang dimaksud dalam bagian ini adalah sifat dalam diri 

pribadi Nabi Muhammad SAW. 

a. Jujur 

Perkataan yang sesuai dengan perbuatan dapat menimbulkan penghormatan 

dan kepercayaan oleh orang lain. Hal ini disebutkan bahwa Nabi menghimpun 

kebaikan dalam dirinya yaitu: Rasulullah memiliki sifat yang menonjol karena 

perkataan yang lemah lembut, akhlak yang utama, sifat mulia, berkepribadian 

baik, paling terhormat dalam pergaulan dengan tetangga, paling lemah lembut, 

paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, 

paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya hingga 

dijuluki Al-Amin.56 Gelar Al-Amin menjadikannya dapat dipecaya oleh kalangan 

Quraish, oleh karenya ketika terjadi peristiwa sengketa antara pemuka Quraisy 

tentang peletakan kembali hajar aswad pascarenovasi Ka’bah, mereka dengan 

senang hati menerima Muhammad sebagai arbitrer, padahal kala itu beliau belum 
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menjadi pembesar.57 Hasil pemecahan masalah yang dilakukan nabi-pun terbukti 

menjadi solusi kreatif untuk memecahkan masalah peletakan batu tersebut. 

Kejujuran Nabi Muhammad sudah teruji dan terbukti, disamping itu beliau 

juga cakap, cerdas, inovatif, visioner (wawasan ke depan), tegas tapi rendah hati, 

pemberani tapi bersahaja, kuat fisik, tahan penderitaan.58 

Ketika Nabi berdakwah di atas bukit Shafa untuk mengajak kepada agama 

Islam, beliau mendapat perlawanan dari suku Quraisy. Namun terdapat pengakuan 

bahwa dalam diri Nabi Muhammad adalah orang yang jujur.  

Bagaimana menurut pendapat kalian bila aku beritahukan kepada 

kalian bahwa ada segerombolan pasukan pasuka kuda di lembah 

sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian 

mempercayaiku? Mereka menjawab, Ya, kami tidk pernah tahu 

dari dirimu selain kejujuran. Beliau berkata,”Sesungguhnya aku 

adalah sebagai pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab 

yang amat pedih.”  Abu Lahab menanggapi ,”Celakalah engkau 

sepanjang hari ini! Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan 

kami?” Maka ketika itu turunlah ayat, “Binasalah kedua tangan 

Abu Lahab...”(Al-Lahab:1) 

 

b. Amanah 

Amanah dapat diartikan benar-benar menyampaikan sesuatu yang dia 

tugaskan untuk menyampaikannya. Diantara bukti Nabi Muhammad bersifat 

amanah adalah menyebarluaskan risalah yang dipercayakan kepada beliau oleh 

Allah Swt. Yang dibebankan di atas pundak Rasulullah. Rasulullah telah 

meyampaikan dan menunaikan risalah tersebut kepada manusia dengan sebaik-

baiknya serta rela menderita dalam menyampaikan risalah tersebut. 
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Nabi Muhammad adalah orang yang amanah terpercaya. Mustahil bersifat 

khianat (curang). Para rasul Allah itu bisa dipastikan dapat dipercaya dan tidak 

pernah berkhianat terhadap Tuhannya juga terhadap sesama manusia. Para rasul 

Allah itu ma’shum. Yakni terjaga dari segala perbuatan dosa, kemaksiatan dan 

kemunkaran, lahir dan batin. Allah Swt. menegaskan  yang artinya : “Ketika 

saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa. 

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu “ 

(QS. Nuh : 106-107).59 

c. Tabligh 

Nabi Muhammad seorang penyampai risalah Tuhan.  Sebagai bukti wahyu 

pertama yang turun pada tanggal 17 Ramadhan, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. 

Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah Swt. dengan tugas menyeru, mengajak 

dan memperingatkan manusia agar hanya menyembah kepada Allah Swt. Tugas 

itu bermakna pula beliau harus memimpin dakwah ke jalan yang lurus dan 

berhenti dari kesewenang-wenangan dengan mendustakan Allah Swt. 

Rasulullah menyampaikan pesan kepada umatnya dengan diawali adanya 

perintah dari Allah Swt. Beliau tidak berbicara kecuali sesuai wahyu dari Allah. 

Perintah berdakwah datang dari wahyu Allah. Dakwah sembunyi-sembunyi 

dilakukan selama tiga tahun dilanjutkan dengan dakwah terang-terangan. Wahyu 

yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada umat. 

Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud 

dari wahyu Allah yang diturunkan, sekaligus memberikan petunjuk dan teladan 
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bagaimana melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 

memerintahkan umat untuk memperhatikan dan mempraktekkan wahyu tersebut 

dalam kehidupan.60 

Adanya wahyu dapat mengarahkan Nabi Muhammad SAW untuk 

menjalankan visinya dalam menyebarkan Islam sehingga memiliki visi yang jelas. 

Tugasnya sebagai Rasul adalah untuk mengajak, menyeru, dan memperingatkan 

manusia agar hanya menyembah Allah SWT. Beliau harus memimpin dakwah 

manusia kejalan yang lurus dan berhenti dari kesewenang-wenangan mendustakan 

Allah SWT.61 

Satu istilah yang disandang Nabi Muhammad SAW pemberian Allah yaitu 

mundhir (pemberi peringatan) diutusnya Nabi Muhammad SAW yakni untuk 

membimbing umat, memperbaiki dan mempersiapkan manusia mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Predikat mundhir yang disandang menuntut beliau 

untuk menguasai informasi agar dapat memimpin umatnya serta bertugas untuk 

menyampaikan (tabligh) risalah kepada manusia. Penyelenggaraan proses dakwah 

yang dilakukan Rasulullah itu benar-benar dihasilkan dari hasil pemikiran dan 

perhitungan yang cermat mengenai beberapa kejadian yang akan terjadi serta 

melakukan pengamatan-pengamatan terhadap situasi dan kondisi yang ada. 

Disamping itu, beliau juga sangat memerhatikan cara-cara yang teratur dan logis 

untuk mengungkapkan permasalahan yang hendak mereka sampaikan. Hal ini 

terlihat ketika akan melakukan dakwahnya, beliau mula-mula menentukan tempat 
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yang kondusif, memanggil orang-orang yang akan diseru, kemudian beliau 

menggungkapkan persoalan yang tidak mungkin diperselisihkan oleh siapa pun.  

Cara dan metodenya tabligh nabi dengan sasaran pertama adalah keluarga 

beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau 

yang terlebih dahulu melakukannya. Sifat Ini adalah sebuah sifat Rasul untuk 

tidak menyembunyikan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan 

agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk 

dirinya sendiri. Beliau sering memberikan berita gembira mengenai kemenangan 

dan keberhasilan yang akan diraih oleh pengikutnya di kemudian hari. Beliau 

sangat tegas pada orang yang melanggar hukum Allah, namun sangat lembut dan 

memaafkan bila ada kesalahan yang menyangkut dirinya sendiri.62 

d. Fathonah 

Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah dengan memiliki 

kecakapan luar biasa  dan kepemimpinan yang agung Kesuksesan Nabi 

Muhammad sebagai seorang pemimpin umat telah dibekali kecerdasan oleh Allah 

SWT. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan 

wahyu Allah SWT, kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat 

kepercayaan Allah SWT untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan 

untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu 

diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk, nasihat, 

bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya, dalam memahami firman-

firman Allah Swt. Sesuai dengan kesaksian sejarah, bukti-bukti Al-Qur’an dan 
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berbagai petunjuk yang diambil dari sejarah Islam, beliau ialah seorang ummi 

tidak dapat baca dan tulis, maka dapat dikatakan bahwa pikiran Rasulullah SAW 

sama sekali tidak pernah tersentuh oleh ajaran manusia. Beliau hanya diajar pada 

sekolah illahi dan menerima pengetahuan dari Allah sendiri. Kecerdasan beliau 

dalam melihat peluang ini terlihat dari cara beliau melakukan dakwahnya. 

Dakwah pertama ditunjukkan kepada orang-orang yang serumah dengannya, 

berdakwah kepada orang-orang yang bersahabat dengannya, berdakwah kepada 

orangorang yang dekat dengannya, setelah itu barulah secara terbuka Nabi 

Muhammad berdakwah kepada masyarakat luas, yaitu masyarakat Quraisy dan 

masyarakat Mekkah pada umumnya.63 

e. Kharismatik  

Kharisma menurut Weber dalam Hamdani Bakran adalah sebuah bentuk 

pengaruh yang didasarkan bukan atas tradisi atau kewenangan, namun atas 

persepsi para pengikut bahwa pemimpin tersebut diberi karunia berupa 

kemampuan yang luar biasa.64 Kharisma Nabi Muhammad tergambar melalui 

mu’jizat yang dimiliki. Anugerah mu’jizat Nabi diantaranya adalah Al-Qur’an, 

adanya pengakuan kerasulan dari kaum jin, dukun, penyucian hati ketika kecil, 

turunnya wahyu pertama, memerah susu kambing yang telah kering, membelah 

batu besar, dll.65 

Selain itu, Rasulullah adalah orang yang cerdik, pemberani, tegar, dan 

memiliki kepribadian yang kuat. jiwa musuhpun bisa tunduk dihadapan beliau, 
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terlebih rekan-rekan beliau. Siapapun yang berhadapan dengan Nabi Muhammad 

SAW pasti memuliakan dan hormat. Tidak ada yang berani mengejek dan 

mengolok-olok.66 Kharisma yang terpancar menjadikan orang lain tak berani 

kepada beliau. 

Kepemimpinan Rasulullah merupakan kepemimpinan yang digandrungi oleh 

setiap hati. Sosoknya bertubuh ideal, berjiwa sempurna, berakhlak luhur, dan sifat 

yang terhormat. Kesempurnaanya yang tidak dimiliki siapapun bahkan diakui oleh 

musuh-musuhnya. Hal tersebut menyebabkan hati tertawan dan rela untuk 

berjuang sampai titik darah penghabisan.67 Kedudukan Rasulullah ibarat ruh dan 

jiwa. Keterpikatan hati umat terhadap beliau laksana tarikan magnet terhadap 

besi.68 

f. Keyakinan Diri yang Kuat 

Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab. Orang Arab dikenal sebagai 

orang yang memiliki tekad yang tak pernah pudar.  

ومنها المضي في العزائم، فإذا عزموا على شئ يرون فيه المجد 

واالفتخار ال يصرفهم عنه صارف، بل كانو يخاطرون بأنفسهم في 

 .69سبيله
Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu 

kemuliaan dan kebanggaan maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad 

mereka tersebut, bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu.70 
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Dari teks tersebut, dapat diketahuilah bahwa nabi memiliki modal yang 

tertanam sebagai diri bangsa Arab yaitu tekad yang kuat. Nabi Muhammad adalah 

musuh pesimisme atau keputusasaan. Beliau bersabda bahwa barang siapa 

menyebarkan rasa pesimis dikalangan anggota-anggota masyarakat, ia 

bertanggungjawab atas kemunduran bangsa, sebab pikiran-pikiran pesimis 

mempunyai kecenderungan mengecutkan hati dan menghentikan laju kemajuan.71 

g. Komitmen Tinggi 

Komitmen yang tinggi memberikan pengaruh yang kuat dalam 

kepemimpinan. Nabi memberikan teladan bahwa beliau selalu bangkit dalam 

keadaan apapun, bangkit untuk berdakwah kepada Allah, memanggul beban yang 

berat di pundaknya, tidak mengeluh dlam melaksanakan beban dan amanat, 

memikul beban kehidupan semua manusia, beban akidah, perjuangan dan jihad di 

berbagai medan.72 

Keteguhan ini mengisaratkan komitmen yang tinggi untuk berdakwah 

walaupun banyak rintangan yang menghadang. Karena dakwah adalah bagian dari 

pendidikan yang harus dilaksanakan untuk kebaikan umat manusia. 

h. Tekun, Pekerja Keras dan Militan 

Dalam diri nabi memiliki jiwa pekerja keras, terbukti ketika awal masa 

remaja, beliau bekerja menggembalakan kambing di kalangan Bani Sa’ad bin 

Bakar dan di Mekkah dengan imbalan uang beberapa dinar. Dan ketika berusia 

dua puluh lima tahun, beliau berdagang ke Negeri Syam dengan modal dari 

Khadijah, Nabi berdagang dengan jujur dan amanah sehingga dipercaya oleh 
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Khadijah.73 Dari kisah tersebut, tercermin bahwa Nabi adalah seorang tekun 

pekerja keras yang mampu menggembalakan kambing dengan baik. Dari gembala 

kambing, kita dapat belajar bagaimana seorang pemimpin mengorganisir 

pengikutnya. Dari berdagang, dapat dipelajari bahwa kejujuran menjadikan 

kepercayaan orang lain meningkat. 

Selain itu, Nabi Muhammad SAW tidak sombong dan mau bekerja sama 

dengan seorang budak untuk membantu memerdekakan dirinya. 

Suatu ketika Salman Al-Farisy hendak memerdekakan dirinya dari 

majikannya seorang Yahudi, Nabi berkata padaku,”Hai Salman, tebuslah dirimu.” 

Lalu aku berusaha menebus diriku dengan ketentuan aku harus menanam 

untuknya tiga ratus pohon kurma yang aku garap sediri di tanahnya, kemudian 

ditambah empat puluh uqiyah. Lalu Rasul berkata kepada sahabat, “bantulah 

saudaramu ini.” Kemudian para sahabat membantuku dengan bibit pohon kurma 

sehingga dapatlah tiga ratus bibit pohon kurma. Rasul berkata kepadaku, “Hai 

Salman, kerjakanlah san galilah tanah untuk tanaman itu. Bila kamu telah selesai 

pergilah kepada majikanmu dan beritahulah dia.” Lalu beliau telah pergi 

bersamaku ke tempat yang telah kugali tanahnya dan aku menunjukkan bibit 

kepada beliau dan nabilah yang menanamkannya hingga selesai dengan 

tangannya. Pada akhirnya semua selesai, namun aku belum melunasi  uang untuk 

memerdekakan diriku sendiri. Kemudian nabi datang membawa emas sebesar 

telur ayam  dan diberikan kepadaku, beratnya empat puluh uqiyah. Dengan 
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demikian, aku telah melunasi tanggunganku dan menjadi orang merdeka. Setelah 

itu, aku bersama nabi menggali parit sebagai orang yang merdeka.74 

2. Sifat Publik Nabi Muhammad SAW 

Sifat publik yang dimaksud di sini adalah sifat yang bersinggungan dengan 

orang lain atau umum. Publik di interpretasikan sebagai tahapan kehidupan sosial 

dalam masa transisi di mana  yang mulanya berorientasi pada diri sendiri menjadi 

memikirkan orang lain diluar dirinya. Publik juga didefinisikan sebagai sebuah 

ruang yang berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau aturan 

sosial atau tindakan bersama.75 Diantara sifat publik Nabi Muhammad SAW 

adalah sebagai berikut: 

a. Mulai dari Diri Sendiri 

Dikutip dari Shahih Bukhari dalam Imron Fauzi, memulai dari diri sendiri 

disabdakan nabi dalam hadis yang artinya:”orang yang hebat itu adalah orang 

yang mampu mengalahkan nafsunya ketika marah.”76  

Sebelum menyampaikan dakwah kepada umat, Rasulullah terlebih dahulu 

melakukan sesuatu yang akan disampaikan tersebut.77 Dengan memulai dari diri 

sendiri memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya. 

b. Memberikan Keteladanan 

Nabi Muhammad memberikan keteladanan untuk umat manusia, firman Allah 

dalam QS. Al-Ahzab; 21 yaitu: 
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah.” 

Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa dalam diri Nabi terdapat keteladanan 

yang dapat dicontoh oleh orang-orang di zamannya ataupun setelahnya. 

Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin. 

Dengannya beliau dikaruniai empat sifat utama yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan 

fathonah.78 

Kepribadian nabi merupakan puncak keteladanan dan kesempurnaan. Beliau 

figur teladan dalam segala hal. Sosok teladan seorang pemuda jujur, bersih tidak 

terkontaminasi kehidupan jahiliyah yang menjadi kultur masyarakat kala itu. 

Figur teladan pedagang yang berbisnis dengan tanpa manipulasi atau kecurangan. 

Figur teladan seorang suami yang menjalankan tugas kesuamiannya dengan 

sempurna. Figur teladan ayah yang sayang dan peduli kemaslahatan anaknya. 

Figur teladan tetangga yag selalu menjaga kerukunanan bertetangga. Figur teladan 

majikan yang ramah kepada pembantunya. Figur teladan sahabat yang 

memberikan ketentraman sahabatnya. Figur teladan pengemban risalah Ilahiyah 
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yang tangguh dan pantang menyerah terhadap tekanan. Figur teladan pemimpin 

yang dekat dengan rakyatnya, dan sabar dalam menghadapi berbagai tipe rakyat 

yang dipimpinnya.79 

Keteladanan nabi tercermin ketika saat dakwah Islam dengan sembunyi-

sembunyi,  

وقد ذكر ابن هشام ان النبي ص م واصحابه كانوا اذا حضرت الصالة 
 ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصالتهم من قومهم80

Ibnu Hisyam mengatakan bahwa jika datang waktu shalat, maka Nabi 

mengerjakan shalat bersama para sahabat di tempat terpencil agar tidak dilihat 

kaumnya. 

Selain itu, beliau pernah mengatakan,”shalatlah kamu sebagaimana kamu 

meskipun lihat aku shalat.” Hal tersebut mengisaratkan bahwa segala macam 

shalat yang tidak dicontohkan nabi adalah tidak sah. Begitupula haji. Rasulullah 

bersabda,”Ambillah dariku cara-cara melaksanakan haji.”81 

Peristiwa lain yang menjadi teladan Nabi Muhammad SAW adalah ketika 

terjadi perang Uhud. Meskipun kondisi genting, dan terjadi pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan sebagian kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW 

tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap mereka, bahkan 

memaafkan serta memohonkan ampunan kepada Allah. Andai nabi bersikap keras 

dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari beliau. Kemudian setelah 
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nabi kembali ke Madinah, para sahabat kembali menemui nabi dan beliaupun 

tidak berkata kasar bahkan menunjukkan wajah yang ramah.82 

c. Komunikasi yang Efektif 

Penyampaian wahyu Allah kepada orang lain membutuhkan komunikasi yang 

baik agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar pula. 

Rasulullah merupakan komunikator yang efektif yang ditandai dengan dapat 

diserapnya ucapan dan perbuatan beliau oleh para sahabat. Komunikasi nabi 

melibatkan hati, perasaan, pikiran, dan tindakan nyata. Dengan begitu, pesan yang 

disampaaikan dapat mempengaruhi hati, akal, dan jiwa sahabat. Dalam Shahih 

Bukhori no. 3567, Aisyah pernah berkata, “Rasulullah SAW berbicara sangat jelas 

sehingga jika seseorng ingin menghitung jumlah kata-katanya, maka ia dapat 

melakukannya.”83 Al-Mubarakfuri mengatakan: 

كان النبي ص م يمتاز بفصاحة اللسان وبالغة القول وكان من ذلك 
 بلمحل االفضل والموضع الدي اليجهل84
bahwa nabi memiliki bicara yang fasih, jelas, lancar, jernih, dan selalu 

disampaikan pada kesempatan yang paling tepat. 

Hindun bin Abu Halah menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW 

berbicara dengan kata-kata yang luas maknanya, tegas tidak terlalu banyak dan 

tidak terlalu sedikit, dengan nada yang sedang-sedang saja, tidak terlalu keras dan 

tidak terlalu pelan.85 

 

d. Dekat dengan Umat 
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Nabi Muhammad juga sangat dekat dengan keluarga dan sahabatnya, dan 

tidak terlihat ada pertetangan antara kehidupan publik dan privatnya. Istri-istri 

beliau mudah mendengar perkataan nabi di masjid dari tempat tinggal mereka.86 

Kedekatan Rasul dengan umatnya tercermin pada saat Rasul hijrah ke Madinah, 

saat berdua dalam gua bersama Abu Bakar. Rasulullah merebahkan kepalanya 

dipanguan Abu Bakar lalu tertidur. Hingga kakinya disengat binatang berbisa 

namun tidak bergerak karena agar tidak membangunkan nabi, tapi air matanya 

menetes dan nabipun terbangun lalu meludah kecil pada luka sengatan tersebut 

hingga sembuh.87 

Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang sangat 

memperhatikan rakyatnya, kedekatannya tergambar dari caranya sangat 

memperhatikan kebutuhan masyarakat, mendengar keinginan dan keluhan 

masyarakat, memperhatikan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat.88 

Kedekatan Rasul dengan umatnya juga tergambar dari adanya 

pendelegasian/utusan yang diutus Rasul untuk melakukan suatu hal. Mush’ab bin 

Umair Al-Abdari adalah seorang utusan Rasul yang ditugaskan untuk menjadi 

duta pertama di Madinah guna mengajarkan syariat, memahamkan dan 

menggerakan menyebarkan  Islam di Madinah.89 Jika nabi tidak dekat dengan 

umatnya, mustahil delegasi tersebut mau melaksanakan tugas yang diberikan 

kepadanya. 

e. Selalu Bermusyawarah 
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Rasulullah SAW tidak pernah melakukan suatu pertemuan  dalam majelis 

kecuali untuk berdzikir kepada Allah. Beliau tidak mengistimewakan suatu tempat 

ataupun seseorang dalam suatu majelis, kesemuanya disamakan dan diperlakukan 

dengan baik. Ketika Nabi Muhammad SAW berbicara dalam majelis, semua 

orang yang ada diam memerhatikan penuh seksama, beliau mempersilahkan orang 

lain untuk menyampaikan pendapat, pun juga tidak pernah memotong 

pembicaraan.90 Jika tiba di suatu pertemuan beberapa orang, beliau duduk di 

tempat yang paling akhir dalam pertemuan itu. Beliau memberikan tempat kepada 

setiap orang yang hadir dalam pertemuan beliau, sipapun yang duduk-duduk 

bersama beliau atau mengajaknya bangkit untuk suatu keperluan, maka Nabi 

melayani dengan sabar, sehingga orang tersebutlah yang beranjak dari hadapan 

beliau. Siapapun yang meminta keperluan, maka beliau tidak menolaknya. 

Majelisnya adalah majelis yang penuh kemurahan hati, malu, sabar, amanah, tidak 

ada suara melengking, tidak ada pelanggaran kehormatan, saling simpati masalah 

ketakwaan, menghormati yang lebih tua, menolong yang membutuhkan, dan 

mengasihi oranng asing.91 

Selain itu, dalam musyawarah, ada beberapa langkah yang dilakukan nabi 

seperti tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 159 yaitu lemah lembut, pemaaf, 

senantiasa memohon ampunan Allah, dan menegakkan keadilan.92 

Peristiwa piagam Madinah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan 

Anshar adalah melalui jalan musyawarah yaitu dengan persuasif approach, 
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diplomasi, dialog konsensus, daan rekonsoliasi, bukan dengan cara security 

approach, intimidasi, dan pemaksaan.93 

Ketika terjadi perang badar terjadi, Rasulullah mengajak umat untuk 

bermusyawarah dikarenakan perkembagan perang yang rawan. Melihat hal ini, 

Rasulullah mengadakan majelis permusyawaratan tinggi militer guna 

mengisaratkan posisi kaum yang harus dipertaruhkan secara mati-matian dan 

mengajak anggota dan komandan untuk menyampaikan pendapat. Rasulullah 

mengajak bermusyawarah dengan komandan pasukan seperti Abu Bakar, Umar 

bin Khattab, Al-Miqdad bin Amr, dan Sa’ad bin Mu’adz untuk 

mempertimbangkan kelanjutan perang, akan tetapi semangat pasukan sangat 

tinggi sehingga Rasulullah merasa gembira.94 

Nabi Muhammad SAW melakukan musyawarah dalam perang Badar 

kembali ketika menempati posisi yang strategis. 

Rasulullah SAW memimpin pasukannya ke mata air Badar 

agar bisa mendahului pasukan orang-orang Quraisy. Dengan 

demikian, mereka bisa menghalangi orang-orang Quraisy untuk 

menguasai mata air itu. Pada petang hari mereka sudah tiba di 

dekat mata air Badar. Al-Hubab bin Al-Mundzir tampil layaknya 

seorang penasehat militer, seraya bertanya,”Wahai Rasulullah, 

bagaimana pendapat engkau tentang keputusan berhenti di tempat 

ini? Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepadamu? 

Jika begitu keadaannya, tidak ada pilihan bagi kami untuk maju 

atau mundur dari tempat ini. Atau, apakah ini sekedar pendapat, 

sisat dan taktik perang?” 

Beliau menjadwab,”ini adalah pendapatku, siasat, dan taktik 

perang.” 

Dia berkata,”wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika 

kita berhenti di sini. Pindahkanlah orang-orang ke tempat yang 

lebih dekat lagi dengan mata air daripada mereka (orang-orang 

musyrik Mekkah). Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun 
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kolam-kolam di belakang mereka, lalu kita buat kolam yang kita isi 

air penuh. Setelah kita berperang menghadapi mereka. Kita bisa 

minum dan mereka tidak bisa.” 

Beliau bersabda, engkau telah menyampaikan pendapat yang 

brilian.” 

Rasulullah SAW memindahkan pasukanya, sehingga jarak 

mereka dengan mata air lebih dekat dari pada pihak musuh. Pasukan 

kaum muslimin berada di tempat itu selama separuh malam, lalu 

mereka membuat sebuah kolam air dan menimbun kolam-kolam yang 

lain.95 

 

f. Memberikan Pujian (Motivasi) 

Nabi memberikan pujian yang baik kepada sahabat-sahabatnya. Ketika baiat 

aqabah pertama di Madinah, Al-Ashram yang tertinggal belum masuk Islam 

sampai perang Uhud. Dia belum pernah sujud satu kalipun kepada Allah. Namun 

Nabi mengatakan “dia telah melakukan sedikit, tapi diberi pahala banyak”.96 

Pujian secara tidak langsung diberikan kepad Al-Ashram walaupun belum pernah 

sujud kepaada Allah. Pujian sekecil apapun diberikan nabi agar umatnya merasa 

tentram dengan apa yang sudah ia lakukan. 

Nabi mempergauli semua orang dengan baik dan lembut. Beliau memanggil 

para sahabat dengan nama julukan kunyah (nama julukan yang diawali dengan 

kalimat abun atau ummun) sebagai tanda penghormatan sekaligus untuk 

membahagiakan hati mereka.97 

Selain itu, nabi memberikan julukan yang baik kepada beberapa sahabat, 

diantaranya: 
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Tabel 2.1 Julukan Nabi kepada Sahabat 

No. Nama Julukan 

1 Khadijah Ummul Mukminin (ibu orang-

orang mukmin) 

2 Aisyah Humairah (pipi yang kemerah-

merahan) 

3 Ummu Salamah Ummul Mukminin (ibu orang-

orang mukmin) 

4 Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin (ibu orang-orang 

miskin) 

5 Zainab binti Jahsy Awwahah (wanita yang khusyuk 

dalam beribadah) 

6 Abu Bakar Ash Shiddiq (yang benar dan yang 

membenarkan) 

7 Umar bin Khattab Abu Hafsah (anaknya singa) atau 

al-Faruq (pembeda antara yang 

haq dan yang batil) 

8 Utsman bin Affan Dzun Nuraini (pemilik dua 

cahaya) karena menikahi dua putri 

Rasulullah SAW. 

9 Zubair bin Awwam Hawari Rasulullah (teman) 

10 Abu Ubaidah bin Jarrah Amin Al-Ummah (kepercayaan 

umat) atau Amir Al ‘Umara 



 

   
 

(pemimpin para penguasa) 

11 Thalhah bin Ubaidillah Thalhah Khair (Yang Baik) Atau 

Thalhah Jund (yang dermawan) 

12 Hamzah bin Abdul Muthalib Asadullah (Singa Allah) atau 

Asdur Rasul Atau Sayyid Asy-

Syuhada (penghulu para syuhada) 

13 Mush’ab bin Umair Safir Al Islam (duta besar Islam) 

atau Al-Qari’ (pengahafal Al-

Qur’an) 

14 Ja’far bin Abu Thalib At-Thayyar (orang yang dapat 

terbang), Abul Masakin (bapaknya 

orang-orang miskin) 

15 Ammar bi Yasir Thayyib Al-Muthayyib (orang 

yang baik) 

16 Abu Dujjanah Dzu Musyarah (pemilik perisai 

pedang) 

17 Khalid bin Walid Syaifullah (pedang Allah) 

18 Amr bin Ash Fatih Mishr (pembebas Mesir) 

19 Abbas bin Abdul Muthalib Saqi Al Haramain (penghidang 

minuman di Masjidil Haram dan 

Masjid Nabawi) 

20 Abdullah bin Abbas Turjuman Al-Qur’an (ahli tafsir 

Al-Qur’an) dan Hirb Al-Ummah 



 

   
 

(tinta ulama umat)98 

Lanjutan tabel... 

Selain pujian, beliau juga memberikan penghargaan pada abdi-abdi peri 

kemanusiaan. Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktu dan 

hartanya untuk berkhidmat umat manusia. Dikisahkan bahwa suku Arab, Bau 

Tai’, mengadakan permusuhan pada Nabi Muhammad dan kekuatan mereka 

dikalahkan, beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. Salah seorang 

tawanan adalah anak perempuan, Hatim Tai’, seorang yang kemurahan dan 

kebaikannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. Ketika anaknya menerangkan 

silsilah keluarganya kepada nabi, maka nabi memperlakukan wanita tersebut 

dengan penghormatan yang besar dan membatalkan semua hukuman yang tadinya 

akan dijatuhkan atas wanita tersebut.99 

g. Mampu Menularkan dan Memengaruhi 

Dalam kepemimpinan, proses mempengaruhi sangatlah penting. Dalam 

periodisasi awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah yang dibagi dalam 

tiga tahapan,100 Nabi mampu mengajak dan memengaruhi sedikit demi sedikit 

bangsa Arab. Generasi pertama yang disebut As-Sabiqun Al-Awwalun (yang 

terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam) adalah bukti kuatnya nabi 

memengaruhi orang, mereka masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. 

Bahkan Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah juga.101 
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Dari kekuatan menularkan dakwah Islam dan memengaruhi As-Sabiqun Al-

Awwalun muncullah generasi-generasi berikutnya yang mampu menularkan dan 

memengaruhi orang lain untuk masuk agama Islam. Kisah masuk Islamnya Umar 

bin Al-Khattab juga dapat dikategorikan sebagai kekuatan nabi dalam 

memengaruhi orang lain untuk mengikutinya. 

Nabi Muhammad mengajak dengan cara yang sangat memikat, efektif, dan 

dengan menggunakan argumentasi dan akal sehat untuk mengikuti perkataan 

Tuhan. Ajakannya penuh dengan cinta dan kasih sayang yang disampaikan 

dengan penuh kebijaksanaan dan cara paling baik.102 Ajakan seperti ini akan 

memudahkan transfer dakwah dari nabi kepada umat.  

Tidak hanya mmenularkan dan mempengaruhi, nabi juga membina 

sahabatnya untuk menjadi kader binaan. Para sahabat dibina sesuai keahlian 

masig-masing. Pengembangan kader tersebut dilakukan dengan monumental. Dari 

orang biasa menjadi luar biasa, dari akhlak buruk menjadi baik. diantara sahabat 

tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, Anas bin Malik, Abdullah 

bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Ja’far. Beberapa sahabat 

tersebut dilahirkan pasca-diutusnya Nabi Muhammad, menjalani jenjang masa 

anaka-anak, remaja, dan pemuda pada masa Rasul, berkomitmen setia dan gigih 

berjuang di jalan Allah.103 

h. Memiliki Etika/Moral  

Nabi Muhammad SAW adalah orang memiliki etika, Suraiya Ishak 

mendapati tiga faktor yang membentuk kepemimpinan etika seperti dimodelkan 
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dalam diri Nabi Muhammad SAW. Faktor pertama terdiri akhlak diri Nabi 

sebagai manusia bermoral dan faktor kedua ialah komitmen padu sebagai khalifah 

yang ditugaskan dengan tanggung jawab tertentu. Faktor ketiga ialah rasa 

ubudiyyah kepada Pencipta yang dijelmakan dalam bentuk sifat zuhud, takwa, dan 

tawaduk. Elemen ubudiyyah merupakan ciri penting dalam konsep kepemimpinan 

etika berteraskan sirah nabi. Oleh yang demikian, ketiga-tiga faktor membentuk 

konsep kepemimpinan etika yang merangkumi hablun min Allah dan hablun min 

al-nas.104 

Dalam konteks kelakuan, Nabi selalu bersikap terbuka dan mendengar buah 

fikiran pengikut dengan mengamalkan prinsip syura dalam pengurusan dan 

pembuatan keputusan. Di samping itu, baginda juga didapati seorang yang lemah 

lembut terhadap orang lain. Ini bermaksud baginda sentiasa bersikap ramah 

terhadap orang lain sama ada dalam perkataan atau perbuatannya, peka dan 

menjaga emosi orang lain dan tidak suka menyusahkan pengikutnya.105 

Selain itu, Nabi juga terbuka, keterbukaan nabi dapat dipelajari daripada 

kisah menentukan strategi pertempuran perang Uhud. Terdapat dua pandangan 

tentang lokasi bertempur dan pertahanan, iaitu sama ada dari dalam kota atau 

bertempur di lokasi di luar kota Madinah. Nabi Muhammad SAW dikatakan lebih 

suka kepada idea bertempur di dalam kota, namun dengan mengambil kira 

pendapat ahli yang lain maka lokasi pertempuran telah ditentukan di luar kota 

Madinah. Sikap Nabi Muhammad ini sesuai dengan perintah Allah dalam ayat 

159 surah Ali Imran. Nabi juga berperan sebagai pengurus moral dengan memberi 
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bimbingan, peringatan, panduan dan nasihat yang kontinyu kepada umat yang 

dipimpinnya. Beliau mengamalkan sikap lemah lembut dan tidak menghina atau 

mencerca dalam mendidik pengikutnya walaupun mereka membuat kesilapan. 

Contoh ini dapat diteliti dari pada cara Nabi menegur perbuatan seorang amil, di 

mana ingin membetulkan keadaan dan memberi pengajaran kepada orang lain, 

Nabi menyebut perbuatan tersebut tetapi tidak menyatakan nama amil yang 

berkenaan. Peranan sebagai pengurus moral ini telah diamanahkan dengan 

tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran.106 
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BAB III 

TRANSFORMASI SIFAT KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW 

DALAM PENDIDIKAN 

 

Sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya mengenai sifat 

keistimewaan Nabi Muhammad SAW, maka pada pembahasan berikut difokuskan 

analisis terhadap sifat tersebut yang ditransformasikan dalam pendidikan dengan 

melihat hakekat kepemimpinan dan menemukan tipe kepemimpinan Nabi 

Muhammad SAW.  

A. Hakekat Kepemimpinan 

Inti kepemimpinan pada dasarnya adalah mempengaruhi, berikut merupakan 

hakekat kepemimpinan menurut Rosalina dan Titik: 

1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada 

pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, 

kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat untuk mencapai 

tujuan bersama. 

3. Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, dan mengarahkan 

tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

4. Melibatkan tiga hal yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu. 

5. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.107 
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Dalam kepemimpinan, ada beberapa sifat dasar yang harus dimiliki 

pemimpin. Beberapa sifat dasar kepemimpinan menurut Warren Bennis dalam 

Imron Fauzi yaitu pertama visioner (guiding visioner), kedua berkemauan kuat 

(passion), ketiga memiliki integritas (integrity), keempat amanah (trust), kelima 

memiliki rasa ingin tahu (coriosity) tinggi, dan keenam berani (courage). 

Dalam kepemimpinan terdapat unsur yang penting. Menurut Hikmat, makna 

pemimpin memiliki unsur-unsur penting diantaranya: 

1. Unsur kekuasaan, adalah menguasai organisasi dan mengendalikan struktur 

organisasi. 

2. Unsur instruksional, adalah berwenang memberikan perintah, tugas dan 

semua hal yang harus dilakukan anggota. 

3. Unsur responsibility, yaitu bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kinerja 

organisasi. 

4. Unsur pendelegasian, adalah memiliki hak dan wewenang memindahkan 

tugasnya kepada anggota. 

5. Unsur supervis, yaitu membina dan mengarahkan anggota serta suri tauladan. 

6. Unsur strategi, sebagai konseptor yang menyiasati upaya mengembangkan 

organisasi. 

7. Unsur budaya, dengan membentuk model dan perilaku dalam organisasi. 

8. Unsur kharismatika, adalah memiliki kewibawaan yang sifatnya dibentuk  

secara formal struktural atau kultural.108 
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B. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Pendidikan 

 Sifat publik yang dimiliki Rasulullah merupakan sifat yang bersinggungan 

dengan orang lain. Dalam hal ini dapat dikatakan termasuk sifat kepemimpinan 

yang dimiliki Nabi Muhammad SAW karena dalam kepemimpinan juga 

bersinggunga dengan orang lain. 

1. Mulai dari Diri Sendiri 

Nabi memimpin dengan selalu memulai dari diri sendiri sebelum 

menyampaikannya kepada orang lain. Rasulullah selalu melakukan suatu hal 

sebelum mendakwahkannya kepada umat. Terlebih lagi, nabi memimpin dengan 

kharisma yang luar biasa. Dengan memulai dari diri sendiri memudahkan Nabi 

Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Kharisma Nabi Muhammad 

memesona setiap orang, dengan kharisma yang terpancar secara langsung 

memengaruhi jiwa orang lain untuk ikut tergerak mengikuti apa yang dilakukan 

beliau. Sosoknya bertubuh ideal, berjiwa sempurna, berakhlak luhur, dan sifat 

yang terhormat. Kesempurnaanya yang tidak dimiliki siapapun bahkan diakui oleh 

musuh-musuhnya. Hal itu menjadikan orang-orang rela untuk berjuang sampai 

titik darah penghabisan. Kharisma yang terpancar mampu memikat umat untuk 

melakukan apa yang dilakukan nabi. 

Menerjemahkan dari sifat nabi tersebut, dunia pendidikan memerlukan 

pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain dan menjadikan dirinya lebih 

baik. Mencontohkan dari diri sendiri akan memudahkan anggota melakukan 

sesuai contoh yang diberikan pimpinan. Pemimpin pendidikan dapat 

mempersiapkan diri untuk memberikan contoh yang dimulai dari dirinya sendiri 



 

   
 

untuk ditiru para anggotanya. Memulai dari diri sendiri merupakan upaya yang 

tidak mudah bagi pemimpin, akan tetapi memiliki dampak yang besar pada 

anggota. Keberhasilan memimpin diri sendiri akan membuka peluang kesuksesan 

bagi dirinya dan orang lain. Apalagi jika pemimpin tersebut memiliki kharisma 

yang tinggi akan memudahkan para anggota untuk taat pada pemimpin. 

Kepemimpinan pendidikan identik dengan kepala sekolah, maka dalam hal ini 

seorang kepala sekolah harus memulai dari diri sendiri sebelum menyuruh 

bawahan/anggotanya dalam lembaga pendidikan. Untuk membentuk lembaga 

sekolah yang unggul, menurut David A. Squires salah satunya dibutuhkan adanya 

standar disiplin yang berlaku untuk kepala  sekolah, guru, siswa, dan karyawan. 

Artinya sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah wajib mendisiplinkan dirinya 

dahulu sebelum mendisiplinkan guru, siswa, dan karyawan untuk membentuk 

sekolah yang unggul. 

Dalam memilih pemimpin pendidikan, dapat dipilih orang yang memiliki 

kharisma tinggi sehingga dalam kepemimpinannya bisa mempengaruhi anggota 

dengan mudah. Tanpa perlu banyak memerintah, seorang pemimpin akan mampu 

mempengaruhi anggota dengan kharisma dan kemauan untuk memulai terlebih 

dahulu sebelum anggotanya melakukan suatu hal. 

2. Memberikan Keteladanan 

Kepemimpinan nabi yang selalu memberikan keteladanan seperti dalam 

contoh pelaksanaan shalat mampu dijadikan teladan bagi sahabat. Keteladan Nabi 

Muhammad SAW dapat dilihat pula ketika terjadi perang Uhud. Meskipun 

kondisi genting, dan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagian 



 

   
 

kaum muslimin, nabi Muhammad SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak 

marah terhadap mereka, bahkan memaafkan serta memohonkan ampunan kepada 

Allah. Andai nabi bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri 

dari beliau.  

Transformasi sifat teladan dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan 

berbagai hal, keteladanan pemimpin memberikan suntikan efektif yang dapat 

menumbuhkan pribadi-pribadi anggota yang baik. Ketika nabi mencontohkan 

tetap lemah lembut terhadap orang lain meskipun telah berbuat kesalahan, maka 

pemimpin pendidikan boleh lemah lembut kepada anggota jika mereka telah 

berbuat kesalahan walaupun sulit namun sebagai pemimpin pendidikan sudah 

seharusnya menjadi teladan untuk anggota. Namun, tidak berarti semua dilakukan 

dengan lemah lembut, harus ada ketegasan jika diperlukan. 

Melihat sifat nabi lain yang dapat dijadikan teladan adalah memiliki 

komitmen tinggi. Komitmen yang tinggi memberikan pengaruh yang kuat dalam 

kepemimpinan. Nabi memberikan teladan bahwa beliau selalu bangkit dalam 

keadaan apapun, bangkit untuk berdakwah kepada Allah, memanggul beban yang 

berat di pundaknya, tidak mengeluh dalam melaksanakan beban dan amanat, 

memikul beban kehidupan semua manusia, beban akidah, perjuangan dan jihad di 

berbagai medan.109 Sebagai pemimpin pendidikan, memiliki komitmen tinggi 

dibutuhkan agar anggota mampu memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan 

mencapai visi misi tujuan lembaga, anggota yang berkomitmen tinggi, loyal, 

militan, tekun dan pekerja keras dapat membantu kemajuan lembaga pendidikan. 
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Hal tersebut dikuatkan oleh Mulyasa bahwa salah satu kunci sukses 

kepemimpinan kepala sekolah menurut E. Mulyasa adalah keteladanan. Perbuatan 

kepala sekolah yang selalu menjadi contoh yang baik bagi bawahannya akan 

menjadi salah satu modal utama bagi terlaksananya manajemen sekolah yang 

efektif.110 Jadi keteladanan memegang kendali penting dalam kepemimpinan di 

sekolah. 

3. Komunikasi yang Efektif 

Dalam memimpin, Rasulullah merupakan komunikator yang efektif yang 

ditandai dengan dapat diserapnya ucapan dan perbuatan beliau oleh para sahabat. 

Komunikasi nabi melibatkan hati, perasaan, pikiran, dan tindakan nyata. Dengan 

begitu, pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi hati, akal, dan jiwa sahabat. 

Rasulullah berbicara kepada siapapun dengan fasih, jelas, lancar, jernih, dan 

selalu disampaikan pada kesempatan yang paling tepat. Sehingga dalam 

kepemimpinan nabi terjalin komunikasi yang baik antara nabi dengan umat-

umatnya yang dapat menimbulkan keharmonisan hubungan. 

Menerjemahkan dalam dunia pendidikan bahwa komunikasi ibarat jembatan 

penghubung yang mempengaruhi jalannya suatu organisasi. Pemimpin sebagai 

puncak komunikasi harus dapat berbicara dengan melibatkan hati, perasaan, 

pikiran, dan tindakan nyata. Komunikasi yang melibatkan hati akan sampai pada 

anggota dengan baik. Perbincangan ringan, jelas, lancar dapat membantu 

tersampaikannya pesan dengan efektif. 
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Komunikasi yang baik akan berpengaruh pada organisasi. Sebuah organisasi 

yang memiliki pemimpin komunikator hebat sejatinya memiliki anggota yang 

paham informasi secara sama artinya setiap orang tahu apa yang terjadi dalam 

organisasi, menyadari cita-cita organisasi, dan memahami tanggungjawab 

individu untuk mewujudkannya.111 Komunikasi sangat penting untuk mencapai 

tujuan lembaga sekolah. Visi, misi, tujuan dapat mengarahkan lembaga 

pendidikan dalam membawa lembaganya menuju lembaga yang baik. Seorang 

pemimpin pendidikan harus mampu merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi 

visi yang dibuat sehingga lembaganya terarah untuk mencapai tujuan yang 

dijadikan target. 

Seorang pemimpin hendaknya memiliki visi yang jauh ke depan, saat 

pemimpin memiliki visi yang jauh artinya dia memiliki intuisi yang tajam. Saat 

pemimpin visioner atau memiliki visi maka dia adalah orang yang imajinatif dan 

aktif merancang strategi sesuai kebutuhan pelanggan hingga mendatangkan 

kesuksesan. Tidak adanya visi dapat mengakibatkan pemimpin dan anggota 

kehilangan arah dan menjadi tidak bermutu. Seperti yang dikatakan Beare et.al 

dalam Tony Bush dan Marianne bahwa hal penting pemimpin yang bermutu 

diantaranya: pertama pemimpin yang terkemuka mempunyai visi bagi 

organisasinya, kedua visi harus dikomunikasikan untuk menjaga komitmen 

anggota organisasi, ketiga komunikasi visi memerlukan komunikasi makna.112 

                                                             
111Scott Snair, The Complete Ideal’s Guide Motivational Leaderdhip, ter. Sugeng Harianto dan 

wawan Eko Yulianto (Jakarta: Prenada, 2008), 27. 
112 Tony Bush dan Marianne Coleman, Manajemen Mutu Kepemimpinan Pendidikan (Jogjakarta: 

Ircisod, 2012), 39. 



 

   
 

Komunikasi menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan sekolah yang 

bermutu. Tanpa adanya komunikasi, mustahil suatu lembaga dapat terorganisir 

dengan baik. Tidak bisa dipungkiri, dalam komunikasi sering terjadi hambatan-

hambatan diantaranya kecemasan, menutup diri, lawan bicara yang menuntut dan 

atau tidak dapat diandalkan, hilang kendali, dan lain-lain.113 Oleh karenanya, 

dengan komunikasi yang efektif dapat mencegah timbulnya hambatan tersebut. 

Dalam berkomunikasi, pemimpin hendaknya juga menjaga kejujuran dalam 

berkomunikasi dengan anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat Tead dalam 

Fahim bahwa sifat-sifat yang perlu dimiliki pemipin pendidikan adalah: memiliki 

kesehatan jasmani rohani yang baik, berpegang teguh pada tujuan, semangat, 

jujur, cakap dalam memberi bimbingan, cepat serta bijaksana mengambil 

keputusan, cerdas, cakap dalam mengajar dan menaruh kepercayaan kepada yang 

baik dan berusaha mencapainya.114 

Sifat jujur dan cerdas juga terdapat dalam pribadi Nabi Muhammad SAW. 

Beliau memiliki sifat siddiq dan fatonah yang selalu mengiringi 

kepemimpinannya. Dalam kepemimpinan pendidikan, sifat  siddiq dan fatonah 

harus tertanam pada pribadi setiap pemimpin pendidikan dikarenakan untuk 

menumbuhkan kepercayaan anggota dibutuhkan komunikasi yang jujur. 

Pemimpin pendidikaan yang berkomunikasi efektif dengan anggota dapat 

dilakukan dengan berbagai hal, tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan 

anggota, ataupun menimbulkan kesalahpahaman antar anggota. Seorang 

pemimpin pendidikan harus dapat mengkomunikasikan ke segala arah dalam 

                                                             
113Daryanto, Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 

113. 
114 Tharaba, Kepemimpinan Pendidikan, 158. 



 

   
 

pendidikan. Mengkomunikasikan segala yang berkaitan dengan kemajuan 

lembaga. Mengiringi komunikasi dengan siddiq dan fatonah agar tidak 

menimbulkan hambatan bagi anggota sangat dibutuhkan untuk kepala sekolah 

dalam melaksanakan setiap aktivitas pendidikan di sekolah. 

4. Dekat dengan Umat  

Dalam memimpin, nabi selalu dekat dengn umatnya. Kedekatan Rasul dengan 

umatnya yang tercermin pada saat Rasul hijrah ke Madinah, saat berdua dalam 

gua bersama Abu Bakar menjadi contoh kedekatan yang meluluhkan hati umat 

untuk tunduk kepada nabi. Begitupun nabi Muhammad SAW adalah pemimpin 

yang sangat memperhatikan rakyatnya, kedekatannya yang lain tergambar dari 

caranya sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, mendengar keinginan dan 

keluhan masyarakat, memperhatikan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. 

Kedekatan Rasul dengan umatnya juga tergambar dari adanya 

pendelegasian/utusan yang diutus Rasul untuk melakukan suatu hal. 

Transformasi kedekatan dengan umat dalam dunia pendidikan  bahwa 

pemimpin/kepala sekolah yang dekat dengan anggota akan memudahkan 

pendekatannya kepada bawahan. Pemimpin pendidikan yang dekat dengan 

anggota dapat merekatkan pribadi mereka dan menumbuhkan komunikasi yang 

baik sehingga tidak timbul kecanggungan dalam komunikasi. Kedekatan 

pemimpin yang dicontohkan nabi dengan memperhatikan kebutuhan, mendengar 

keinginan dan keluhan, serta memperhatikan potensi mereka. 

Kebutuhan anggota yang bermacam-macam, keluhan dan keinginan yang 

beragam hendaknya dikelola dengan baik oleh pimpinan. Pun juga mewadahi 



 

   
 

potensi anggota agar tersalurkan sesuai potensi yang dimiliki. Seperti dalam 

kepemimpinan transformasional bahwa memberikan perhatian dalam 

mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan, ide, harapan, dan masukan orang 

yang dipimpinnya115 merupakan perilaku kepemimpinan dengan mendekatkan diri 

pada karyawan (anggota) secara emosi, dengan adanya komunikasi akan 

menguatkan emosi antara pimpinan dan anggota. Bimbingan, arahan, kesediaan 

mendengarkan keluhan anggota dapat menguatkan hubungan emosional 

pemimpin dan bawahan serta meningkatkatkan kepercayaan kepada pemimpin. 

Kepemimpinan nabi juga sering mengutus seseorang untuk melakukan suatu 

hal. Misalnya dalam peperangan, beliau mendelegasikan beberapa sahabat untuk 

menjadi komandan dan membagi tugas dengan baik. Pemimpin memiliki unsur 

pendelegasian yaitu memiliki hak dan wewenang memindahkan tugasnya kepada 

anggota. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa dalam pendidikan, seorang 

pemimpin/kepala sekolah dapat mengutus dan membagi tugas organisasi kepada 

anggotanya agar dapat terselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian 

tugas akan memudahkan dan mempercepat kinerja organisasi sehingga lembaga 

sekolah akan bermutu. Pembagian tugas dan wewenang dapat dilakukan dengan 

membuat struktur bagan kepengurusan sekolah, misalnya waka humas, waka 

kurikulum, waka kesiswaan, dan waka sarana prasarana bahkan petugas 

kebersihan sekalipun untuk memudahkan tugas-tugas yang harus dilakukan, 

dengan pembagian tersebut memudahkan kinerja anggota dan mencapai visi misi 

lembaga sekolah. 
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5. Selalu Bermusyawarah 

Dalam memimpin nabi selalu menggunakan musyawarah sebagai alat untuk 

mengumpulkan pendapat dari para sahabat sehingga didapat keputusan yang 

terbaik. Dalam musyawarah terdapat proses curah pendapat yang dilakukan 

anggota musyawarah. Ketika Nabi Muhammad meminta pendapat sahabat tidak 

menunjukkan rendahnya tingkat martabat dan keilmuan beliau, tapi sebaliknya 

sikap tersebut menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan. 

Transformasi sifat selalu bermusyawarah dalam pendidikan dapat diwujudkan 

pada setiap pengambilan keputusan yang memerlukan tingkat dekat dengan 

kebenaran, karena musyawarah dapat mendekatkan seseorang pada kebenaran. 

Nabi mencontohkan bermusyawarah dengan santun, dalam al-Qur’an surah Ali 

Imran 159 juga menerangkan bahwa musyawarah haruslah dilakukan dengan 

lemah lembut, pemaaf, dan mohon ampunan Allah. Beberapa sifat tersebut dapat 

diterapkan pemimpin pendidikan yaitu kepala sekolah dalam melaksanakan 

musyawarah dengan memberikan partisipasi anggota secara adil, tidak menekan 

salah satu pihak, dan mendasarkan segala keputusan dengan dasar Islam. 

Pemimpin yang menghendaki budaya organisasi musyawarah akan meminta 

anggota untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan 

yang ada. 

Bersinggungan dengan orang lain terkadang menimbulkan banyak gesekan 

masalah, namun sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik. Lembaga sekolah 

yang akan melakukan suatu kegiatan misalnya, membutuhkan rapat untuk 

menyukseskan kegiatan. Dalam rapat terdapat musyawarah untuk menentukan 



 

   
 

konsep kegiatan. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus pandai mengelola 

jalannya musyawarah agar masukan pendapat yang disampaikan bawahan dapat 

tersalurkan dengan baik dan legowo jika pendapatnya tidak digunakan. 

6. Memberikan Pujian (Motivasi) 

Dalam kepemimpinan nabi memberikan pujian yang baik kepada sahabat-

sahabatnya. Ketika baiat aqabah pertama di Madinah, pujian secara tidak langsung 

diberikan kepada al-Ashram walaupun belum pernah sujud kepaada Allah. Pujian 

sekecil apapun diberikan nabi agar umatnya merasa tentram dengan apa yang 

sudah ia lakukan. Selain itu, nabi memberikan julukan yang baik kepada beberapa 

sahabat. Selain pujian, beliau juga memberikan penghargaan pada abdi-abdi peri 

kemanusiaan. Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktu dan 

hartanya untuk berkhidmat umat manusia. 

Transformasi sifat memberikan pujian dalam pendidikan adalah dengan 

memberikan dukungan berupa pujian kepada anggota. Kepala sekolah 

memberikan pujian dan penghargaan setiap keberhasilan yang dilakukan anggota, 

namun tidak menyalahkan dengan keras jika anggota berbuat kesalahan. Pujian 

sekecil apapun dapat menentramkan hati dan memberikan motivasi untuk bekerja 

lebih baik. Dalam sekolah, biasanya pujian atau penghargaan diberikan melalui 

kompensasi, diberikan kepada yang telah berhasil melakukan suatu hal yang 

diperintah. Pujian bisa dilakukan dengan hal-hal kecil pula bahkan ketika 

berbincang-bincang dengan anggota. Kompensasi dapat berupa keuangan 



 

   
 

langsung seperti gaji, upah, bonus, hadiah dan komisi ataupun kompensasi non-

keuangan berupa pristige.116  

Hal tersebut dikuatkan oleh Mulyasa bahwa salah satu kunci sukses 

kepemimpinan kepala sekolah menurut E. Mulyasa adalah memberdayakan staf 

dengan cara apresiasi. Perilaku sederhana ini akan membuat orang lain merasa 

nyaman dengan pimpinan, membuat mereka merasa memiliki harga diri, 

meningkatkan self-image, merasa dipentingkan dan berguna.117 Hal ini dapat 

memberdayakan staf dengan mudah namun efektif. 

Ketika seorang pemimpin enggan menyampaikan pujian kepada anggotanya, 

maka hal tersebut dapat mengakibatkan kerenggangan hubungan antara pimpinan 

dan anggota. Seorang kepala sekolah hendaknya mudah memberi pujian kepada 

anggota untuk mendekatkan emosional dan memberikan semangat kepada 

mereka. 

7. Mampu Menularkan dan Memengaruhi 

Kepemimpinan nabi merupakan kepemimpinan yang berhasil, nabi mampu 

mengajak dan memengaruhi sedikit demi sedikit bangsa Arab untuk masuk Islam. 

Beliau tidak henti-hentinya mempengaruhi setiap orang untuk mengikuti 

ajarannya sehingga sedikit demi sedikit umat islam menjadi kekuatan besar yang 

tidak terkalahkan. 

Pada hakikatnya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, jadi 

keberadaannya tidak terlepas dari kemampuannya mempengaruhi anggotanya, 

begitu pula dalam pendidikan dimana proses mempengaruhi sangat urgen. Dalam 
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proses mempengaruhi, seorang pemimpin harus bersifat tabligh dan amanah, 

artinya mempengaruhi dengan cara menyampaikan hal-hal yang benar dan dan 

dapat dipercaya bahwa apa yang disampaikan adalah hal yang benar. Dengan 

begitu, prosesnya mempengaruhi orang lain akan mudah dilakukan. 

Seperti Nabi Muhammad SAW yang dengan sifat tabligh dan amanahnya  

mampu menularkan dan mempengaruhi orang-orang disekitarnya untuk masuk 

Islam dan taat pada perintah Allah serta Rasul-Nya. Menerjemahkan hal ini dalam 

pendidikan, bahwa seorang pemimpin/kepala sekolah harus dapat menularkan 

kebaikan-kebaikan untuk organisasinya dan mempengaruhi anggota untuk bekerja 

mencurahkan segala kemampuan dan tenaga untuk keunggulan lembaganya. 

Tidak hanya menularkan, nabi juga membina sahabat menjadi kader binaan yang 

tangguh, maka dari itu dalam organsasi pendidikan sangat dibutuhkan pembinaan 

anggota tidak hanya dari segi ilmu namun meliputi berbagai hal. Kepala sekolah 

bertugas mempengaruhi civitas akademik untuk selalu berdedikasi tinggi dalam 

mengerjakan tugas yang diembankan kepada setiap individu. 

8. Memiliki Etika/Moral  

Nabi Muhammad SAW adalah orang memiliki etika. Beliau adalah seorang 

yang lemah lembut terhadap orang lain. Sentiasa bersikap ramah terhadap orang 

lain sama ada dalam perkataan atau perbuatannya, terbuka, peka dan menjaga 

emosi orang lain dan tidak suka menyusahkan pengikutnya. Beliau mengamalkan 

sikap lemah lembut dan tidak menghina atau mencerca dalam mendidik 

pengikutnya walaupun mereka membuat kesalahan.  



 

   
 

Transformasi sifat nabi yang beretika dalam pendidikan dapat diterapkan 

pada proses kepemimpinan. Seorang pemimpin yang memiliki etika dapat 

mengarahkan dan memberi contoh anggotanya dalam bersikap. Etika merupakan 

pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis besar nilai 

moral dan norma yang mencerminkan masyarakat yang ilmiah, edukatif, kreatif, 

santun, dan bermanfaat.118 Sifat etika yang dimiliki yang selalu diselaraskan 

dengan ubudiyah menjadikan keseimbangan  yang baik. Ubudiyah menjadikan 

sikap bertika yang konsisten. Dalam berorganisasi kita dapat menerapkan etika 

yang dicontohkan nabi yaitu bersikap terbuka dan mendengar buah fikiran atau 

ide-ide yang diusulkan anggota/bawahan dengan mengamalkan prinsip 

bermusyawarah dalam pengurusan dan pembuatan keputusan. Selain itu bersikap 

lemah lembut terhadap anggota dan tidak mengutamakan kekerasan, peka dan 

menjaga emosi anggota serta tidak suka menyusahkan anggota.  

Untuk menjalankan tugas dan jabatannya, seorang pemimpin lembaga yaitu 

kepala sekolah memerlukan komitmen yang dapat dijabarkan dalam bentuk etika 

jabatan atau etika kepemimpinan. Diantara sikap yang perlu dimiliki kepala 

sekolah adalah: 

1. Memiliki tangggung jawab pada jabatan yang diamanahkan kepadanya. 

Jabatan sebagai kepala sekolah merupakan jabatan yang menuntut tanggung 

jawab tinggi, jadi membutuhkan etika yang tinggi dalam melaksanakannya. 

2. Memiliki kepedulian dan komitmen tinggi untuk mencapai sesuatu yang 

bermakna selama menjabat sebagai kepala sekolah. 
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3. Menegakkan disiplin waktu dengan kesadaran bahwa hal tersebut dapat 

menjadi kunci kesuksesan. 

4. Melukukan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab dan selalu bermakna 

dalam kaitannya dengan peningkatan mutu lulusan. 

5. Berinisiatif melakukan sesuatu yang diyakini baik untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. 

6. Memiliki kemauan dan keberanian untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi di sekolah. 

7. Menjadi leader yang komunikatif dan motivator bagi staf untuk berprestasi, 

serta tidak hanya mau dihormati dan dipatuhi saja. 

8. Memiliki kepekaan dan merasa ikut bersalah pada suatu hal yang kurang pas, 

dan berusaha untuk mengoreksinya. 

9. Berani mengoreksi setiap kesalahan dengan tegas, bijaksana, dan tidak 

permisif (mudah maklum atau memaafkan).119 

Etika baik seorang pemimpin dapat menjadikan kepemimpinannya sebagai 

kepala sekolah sukses dan dapat mensukseskan lembaga sekolahnya menuju 

tercapainya visi misi organisasi. 

 

C. Tipe Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Pendidikan 

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW merupakan kepemimpinan yang 

ideal jika dilihat dari berbagai rujukan perihal kepemimpinan yang baik. Akan 

tetapi, di sini penulis mencoba menganalisis dan mengarahkan pada satu temuan 
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bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad dapat dikategorisasikan dalam salah satu 

tipe atau model kepemimpinan yang terbaru. Berdasarkan teori kepemimpinan 

transformasional yang didefinisikan sebagai teori terbaru. Dijelaskan sebagai 

sikap seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi atau mengarahkan bawahan 

dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  

Melihat sifat publik Nabi Muhammad SAW dimana berkaitan dengan 

kepemimpinan, peneliti mengkategorisasikan sifat tersebut ke dalam komponen 

kepemimpinan transformasional pendidikan, diantaranya: 

1. Sifat Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan, memulai dari diri 

sendiri,  mampu menularkan dan mempengaruhi, serta memiliki etika/nilai 

moral termasuk dalam kategori komponen idealized influenced (pengaruh 

ideal kepemimpinan). Ketiga sifat tersebut dimaksudkan bahwa perilaku 

pemimpin harus menjadi teladan dimana akan menimbulkan penghormatan 

dan kepercayaan oleh bawahan. 

2. Sifat Nabi Muhammad SAW memberikan pujian (motivasi) termasuk dalam 

kategori komponen inspirational motivation (motivasi yang inspirasional). 

Pemimpin yang memiliki sifat tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan diri, 

membuat hati tenang, dan mampu menginspirasi komponen pendidikan untuk 

menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. 

3. Sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu musyawarah untuk memecahkan 

masalah termasuk dalam kategori komponen intellectual simulation (stimulasi 

intelektual). Dalam musyawarah terdapat proses curah pendapat sehingga 

ketika terjadi masalah, semua anggota dapat memberikan kontribusinya. 



 

   
 

Dalam hal ini pemimpin menggali ide dan solusi dari orang yang dipimpinnya 

dan bermuara pada solusi pemecahan masalah. 

4. Sifat Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan umat dan berkomunikasi 

yang efektif termasuk dalam kategori komponen individualized consideration 

(pertimbangan yang didasarkan pada individu). Dekat dengan umat 

dimaksudkan bahwa perilaku kepemimpinan yang mendekatkan diri kepada 

anggota dengan emosi, termasuk pendelegasian wewenang, membina, 

membimbing, dan melakukan komunikasi yang efektif yang dapat 

menumbuhkan komunikasi dua arah. 

Disamping itu, sifat personal Nabi Muhammad SAW. juga dapat 

dikategorisasikan ke dalam dua komponen kepemimpinan transformasional  yaitu: 

1. Sifat Nabi Muhammad SAW yang jujur, amanah, tabligh, kharismatik, 

keyakinan diri yang kuat, komitmen tinggi, dan tekun, pekerja keras, serta 

militan termasuk dalam kategori komponen idealized influenced (pengaruh 

ideal kepemimpinan). Beberapa sifat tersebut ada dalam komponen idealized 

influenced yang dapat menumbuhkan rasa hormat dan percaya diri bagi orang 

yang dipimpinnya. 

2. Sifat Nabi Muhammad SAW yang cerdas/fathonah termasuk dalam kategori 

komponen intellectual simulation (stimulasi intelektual). Fathonah termasuk 

kategori intellectual simulation dikarenakan komponen ini membutuhkan 

kemampuan intelegensi dan rasionalitas untuk memecahkan masalah dengan 

baik sehingga muncul inovasi yang kreatif. 



 

   
 

Dengan terpenuhinya komponen kepemimpinan transformasional, maka dapat 

dikategorisasikan bahwa tipe kepemimpinan Nabi Muhammad SAW termasuk 

tipe kepemimpinan transformasional yang dapat diaplikasikan dalam dunia 

pendidikan. 

  



 

   
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Setelah dipaparkan temuan data dan teori kepemimpinan pendidikan yang 

ada, maka pada bab ini akan disimpulkan hasil telaah peneliti terhadap model 

kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad SAW. 

A. Kesimpulan 

Berdasar fokus penelitian disimpulkan bahwa model/tipe kepemimpinan Nabi 

Muhammad SAW adalah kepemimpinan transformasional yang dapat diterapkan 

dalam dunia pendidikan, sedang berdasar rumusan masalah peneliti akan 

menyimpulkan hasil temuannya yaitu: 

Pertama, sifat-sifat keistimewaan Nabi Muhammad SAW dikelompokkan 

menjadi dua yaitu sifat personal diantaranya jujur, amanah, tabligh, fathonah, 

kharismatik, keyakinan diri yang kuat, komitmen tinggi, dan tekun, pekerja keras, 

dan militan. Sedang sifat kedua yaitu sifat publik diantaranya mulai dari diri 

sendiri, memberikan keteladanan, komunikasi efektif, dekat dengan umat, selalu 

bermusyawarah, memberikan pujian (motivasi), mampu menularkan dan 

mempengaruhi, dan memiliki etika/ nilai moral. 

Kedua, transformasi model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam 

pendidikan adalah melalui transformasi sifat-sifat publik yang diintegrasikan 

dengan sifat personal yang diaplikasikan dalam organisasi lembaga pendidikan 

terkhusus sebagai kepala sekolah. 

 



 

   
 

B. Saran 

Peneliti berharap agar penelitian ini mampu menginspirasi para pemimpin 

pendidikan dalam melaksanakan kepemimpinannya di sekolah menggunakan 

model/ tipe kepemimpinan transformasional Nabi Muhammad SAW. 
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