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Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dari sifat-sifat 

kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka 

meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak 

terpaksa. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepribadian yang baik 

akan lebih mudah untuk diterima oleh anggotanya. Karena para pemimpin juga menjalankan 

sebuah fungsi dan perannya yang sangat penting. Juga untuk mencoba untuk memahami 

persoalan-persoalan yang dihadapi para anggota ketika mereka menjalankan profesinya. 

Sehubungan dengan hal itu, nilai-nilai kepemimpinan yang dibahas oleh Mus}t}afa al-Ghalayayni 

dalam kitabnya ‘Iz}at al-Na>shi’i >n diharapkan menjadi salah satu contoh seorang pendidik untuk 
menjadi pribadi pendidik yang mulia yang akan ditiru dan digugu oleh peserta didiknya 

Penelitian ini mengambil judul tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 
(1)Bagaimana nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab‘Iz}at al-Na>shi’i>n  karangan Mus{t{afa al-

Ghalayayni? (2) Bagaimana relevansinya nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i>n  

karangan Mus{t{afa al-Ghalayayni dengan kompetensi kepribadian pendidik  dalam pendidikan 

islam? 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan rujukan 

utamanya adalah kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i>n. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif 
deskriptif dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan penelaahan terhadap sumber 
primer kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) nilai-nilai kepemimpinan menurut al-
Ghalayayni adalah upaya menanamkan jiwa-jiwa para pemimpin agar memiliki jiwa sabar, 

ikhlas, keberanian, kebenaran, kesederhanaan, kedermawanan, melaksanakan kewajiban,  dapat 

dipercaya, menyempurnakan pekerjaan dengan baik, tawakal, dan percaya diri. (2) Relevansinya 

Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i >n Karangan Mus}t{hafa Al-Ghalayayni 
Kompetensi Kepribadian Pendidik Dalam Pendidikan Islam diantaranya: Pribadi yang Disiplin, 

Pribadi yang Jujur, Pribadi yang Adil, Pribadi Berakhlak Mulia, Pribadi Teladan, Pribadi yang 

Arif dan Penyabar, Pribadi Berwibawa, Pribadi yang Percaya Diri. 
 

 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dari sifat-sifat 

kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam 

rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, 

serta merasa tidak terpaksa. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mempunyai sifat-

sifat kepribadian yang baik akan lebih mudah untuk diterima oleh anggotanya. Karena 

para pemimpin juga menjalankan sebuah fungsi dan perannya yang sangat penting. Juga 

untuk mencoba untuk memahami persoalan-persoalan yang dihadapi para anggota ketika 

mereka menjalankan profesinya.
1
 

Oleh karena itu, dalam kepemimpinan sebuah organisasi dibutuhkan seorang 

pemimpin yang efektif. Sehingga setiap orang yang diangkat menjadi pemimpin 

didasarkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya daripada orang-orang yang dipimpin. 

Dan dalam keadaan tertentu kelebihan-kelebihan itu dapat dipergunakannya untuk 

bertindak sebagai pemimpin tetapi, tidak semua orang dapat menggunakan kelebihannya 

itu untuk memimpin. 
2
 

Dalam pendidikan kepemimpinan menjadi penentu utama terjadinya proses 

dinamisasi sekolah. Efektifitas kepemimpinan pendidikan tidak dapat lepasdari beberapa 
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 Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2008),  16. 
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 Ibid., 18.  
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aspek yang turut membangun terjadinya efektifitas kepemimpinan sehingga mutu 

pendidikan akan dapat dicapai. Pemimpin pendidikan menjadi unsur yang sangat urgen 

bagi berlangsungnya dinamisasi pendidikan.
3
 Dalam pendidikan Islam salah satu 

pemimpin adalah adalah pendidik, pendidik memiliki arti dan peranan sangat penting. 

Hal ini disebabkan ia memiliki tanggung jawab dan menentukan arah pendidikan. itulah 

sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu 

pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik. Islam mengangkat derajat mereka dan 

memuliakan mereka melebihi orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan 

bukan pendidik.
4
 Para pendidik sepantasnya merupakan manusia pilihan, yang bukan 

hanya memiliki kelebihan ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki tanggung jawab 

yang berat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Ilmu pengetahuan 

adalah amanah Allah Swt yang harus disampaikan maka syarat bagi pendidik menurut 

ajaran Al-Qur’an ialah menyampaikan amanah tersebut. Saling memberi dalam ilmu 

pengetahuan merupakan sikap pendidik yang sesuai dengan kehendak Allah
5
, 

sebagaimana firman  Allah
6
 yang berbunyi: 

  

    
   

   

   

    
                                                           

3
 Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan Konsep dan Aplikasi (Purwekerto: STAIN Press, 2010), 5.  
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Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 109.  
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 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam Jilid II (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 96.  
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Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) 

yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 

mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  

Ayat-ayat Allah Swt. di atas memberikan pelajaran kepada semua pendidik bahwa 

syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para pendidik dalam perspektif ilmu pendidikan 

Islam adalah menguasai ilmu dalam mengajar anak didiknya dengan cara yang 

profesional, sabar, dan tercapainya kebaikan di dunia dan di akhirat.
7
 

Faktor terpenting bagi seorang guru adalah kepribadiannya. Kepribadian itulah 

yang akan menentukkan apakah ia bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak didiknya 

atau justru ia menjadi perusak atau bahkan penghancur anak didiknya. Anak didik 

merupakan generasi penerus, terutama mereka yang masih duduk di sekolah dasar dan 

menengah, yang masih atau sedang mengalami kegoncangan jiwa. Guru akan menjadi 

anutan (teladan, contoh yang baik) yang akan ditiru oleh para siswanya. Bukan hanya 

hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang buruk pun akan mereka tiru. Guru yang baik tentu 

akan memiliki kepribadian yang baik pula. Kepribadian guru yang baik akan mewarnai 

segala kegiatan pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Kepribadian baik tidak 

hanya harus dimiliki dan ditampilkan di depan kelas, tetapi harus ditunjukkan juga dalam 
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  Saebani, Ilmu Pendidikan, 97. 



 

 

kehidupan guru di lingkungan sekolah, bahkan dalam kehidupan keluarga dan di tengah 

masyarakat.
8
 

Atas dasar inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengokohkan kembali 

kepemimpinan Indonesia. Untuk merespon tuntutan tersebut, salah satu langkah adalah 

melalui orientasi pengkajian ulang secra kritis terhadap khazanah pemikiran Islam yang 

telah ada. Berangkat dari asumsi dasar ini, figur Mus{t{afa al-Ghalayayni dengan ‘Iz}at al-

Na>shi’i>n nya patut untuk diapresiasikan dan menjadi objek kajian yang dimaksud. Alasan 

penulis adalah: 

Sosok Mus{t{afa al-Ghalayayni adalah sosok ulama yang berpandangan modern, 

berpaham insklusif, kontekstual, dan lebih mementingkan substansi daripada formalitas 

dalam memahami agama dan realitas yang terjadi. Sehingga penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

Islam. Kitab ini juga membahas tentang akhlak, etika, dan kemasyarakatan. Berisi 

bimbingan untuk generasi muda muslim, agar menjadi individu-individu yang bersih dari 

sifat-sifat yang tidak terpuji, berakhlak mulia dan mengerti bagaimana seharusnya dia 

bersikap menghadapi segala peristiwa yang dialami bangsanya. Dari individu-individu 

seperti itulah akan terbentuk masyarakat dan umat yang beradap dan bermoral serta 

menjunjung tinggi kebenaran yang sejati. 
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 Chaerul Rahman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru Menjadi Guru yang 

Dicintai  dan Diteladani oleh Siswa (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 13.  



 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi 

pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab‘Iz}at al-Na>shi’i>n  karangan Mus{t{afa 

al-Ghalayayni? 

2. Bagaimana relevansinya nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i>n  

karangan Mus{t{afa al-Ghalayayni dengan kompetensi kepribadian pendidik  dalam 

pendidikan Islam? 

C. Tujuan Penelitian  

Pada dasarnya tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

pemahaman yang benar tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, 

kemudian untuk menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. 

Dalam lingkup yang lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut :   

1. Untuk mengetahui dan memahami  nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab ‘Iz}at al-

Na>shi’i>n  karangan Mus{t{afa al-Ghalayayni. 

2. Untuk mengetahui dan memahami relevansi nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab 

‘Iz}at al-Na>shi’i>n  karangan Mus{t{afa al-Ghalayayni dengan kompetensi kepribadian 

pendidik  dalam pendidikan Islam. 

D. Manfaat Penelitian  

Terjawabnya permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan serta 

tercapainya tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat secara 

teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut :   

 



 

 

1. Secara Teoritis   

 Diharapkan dalam penelitian ini akan dapat ditemukan bagaimanakah nilai-nilai 

kepemimpinan dalam kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i>n  karangan Mus{t{afa al-Ghalayayni dengan 

kompetensi kepribadian pendidik  dalam pendidikan Islam. 

2. Secara Praktis  

Dengan diketahuinya hal-hal yang dirumuskan dalam penelitian tersebut, maka 

diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi :  

a. Para pendidik, agar mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan memberi teladan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

b. Lembaga pendidikan dan semua ummat Islam, agar dijadikan sebagai masukan dan 

tolak ukur serta sebagai kontribusi kazanah keilmuan sehingga dapat digunakan 

sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas lembaga ataupun 

pembaca selanjutnya. 

E. Telaah Pustaka 

Disamping memanfaatkan teori yang relevan dengan bahasan ini, penulis juga 

melakukan telaah penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 

Adapun hasil temuan peneitian terdahulu adalah sebagai berikut:  

1. Arif Shaifudin, 2013. Kepribadian Guru dalam Pendidikan Islam (Studi 

Komparatif Antara Pemikiran Hasyim Ashari dalam kitab A<da>b al-A<lim wa 

al- Muta’allim dan Pemikiran Hamka dalam buku Lembaga Hidup). Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah  Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dari hasil penelitian ini dapat 



 

 

disimpulkan bahwa Kepribadian Guru Pendidikan Islam menurut Hasyim 

Ashari dan Hamka dalam buku lembaga hidup adalah: 

a. Kepribadian guru pendidikan islam adalah kumpulan unsure psikis dan 

fisik yang dapat menentukan nilai baik tidaknya, wibawa tidaknya seorang 

guru dalam pandangan agama dan lingkungan pendidikan. Menurut 

Hasyim Ashari, kepribadian guru dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

bagian, yaitu kepribadian guru terhadap dirinya sendiri, kepribadian dalam 

mengajar, dan kepribadian guru terhadap anak didik. 

b. Hamka juga memiliki pandangan yang sama dengan hasyim ashari, ia juga 

mengklasifikasikan kepribadian guru terhadap dirinya sendiri, kepribadian 

dalam mengajar, dan kepribadian terhadap anak didik 

2. Ahmad fathoni, Relevansi Pemikiran Al-Nawawi Tentang Kompetensi 

Kepribadian Guru Dalam Kitab Al-Tibya>n Fiada>bi Hamalah Al-Qur’an 

Dengan PP. No 74 Tahun 2008. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah  Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemikiran Al-

Nawawi Tentang Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Kitab Al-Tibya>n 

Fiada>bi Hamalah Al-Qur’an dan Kompetensi Kepribadian Guru PP. No 74 

Tahun 2008 adalah:  

a. Pemikiran An-Nawawi tentang kepribadian guru dalam kitab Al-Tibya>n 

Fiada>bi Hamalah Al-Qur’an, dapat disederhanakan menjadi 4 (empat) 

bentuk, yaitu: a) Beriman dan bertakwa b) Kepribadian yang mantap, 



 

 

stabil dan dewasa , c) Berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta 

didik, d) Arif dan berwibawa. 

b. Kompetensi kepribadian guru dalam PP. No 74 tahun 2008 terdapat 

kesesuain dengan pemikiran  pemikiran An-Nawawi tentang kepribadian 

guru dalam kitab Al-Tibya>n Fiada>bi Hamalah Al-Qur’an dalam 4 (empat) 

bentuk yaitu: a) Beriman dan bertakwa b) Kepribadian yang mantab, 

stabil, dan dewasa c) Berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta 

didik d) Arif dan berwibawa. 

Dari kedua tela’ah pustaka diatas, penulis menjadikannya sebagai tela’ah 

kajian terdahulu dan berusaha untuk mengembangkannya. Dengan persamaan 

dan perbedaan sebagai berikut:  

1. Skripsi karya Arif Shaifudin dengan judul Kepribadian Guru dalam 

Pendidikan Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Hasyim Ashari 

dalam kitab A<da>b al-A<lim wa al- Muta’allim dan Pemikiran Hamka 

dalam buku Lembaga Hidup). 

a. Persamaanya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang 

kepribadian pendidik 

b. Perbedannya, jika skripsi ini membahas kepribadian guru 

dibandingkan dengan dua pemikiran antara pemikiran hasyim 

ashari dalam kitab a<da>b al-a<lim wa al- muta’allim dan pemikiran 

hamka dalam buku lembaga hidup, maka penulis merelevansikan 

kepribadian guru dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab 

‘Iz}at al-Na>shi’i>n. 



 

 

2. Skripsi karya Ahmad Fathoni dengan judul Relevansi Pemikiran Al-

Nawawi Tentang Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Kitab Al-

Tibya>n Fiada>bi Hamalah Al-Qur’an Dengan PP. No 74 Tahun 2008. 

a. Persamaanya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang 

kompetensi kepribadian pendidik 

c. Perbedaannya, jika di skripsi ini membahas relevansi pemikiran 

Al-Nawawi tentang kompetensi kepribadian guru dalam kitab Al-

Tibya>n Fiada>bi Hamalah al-Qur’an dengan PP. No 74 tahun 2008 

maka penulis merelevansikan kepribadian guru dengan nilai-nilai 

kepemimpinan dalam kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i>n. 

F. Metode Penelitian  

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan dekriptif 

kualitatif dan jenis penelitian ini merupakan penelitian Library research (penelitian 

pustaka), yang merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang lokasi atau 

tempat penelitiannya di lakukan di perpustakaan dengan mengkaji bahan-bahan 

pustaka berupa dokumen, arsip atau lain sejenisnya.
9
 Penulis menggunakan studi 

kepustakaan atau Library research ini dimaksudkan untuk memperoleh dan menelaah 
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 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014),190. 



 

 

teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan 

teori.
10

 

Peneliti melakukan kegiatan penelitian yang mencangkup: memilih teori-teori 

hasil penelitian, mengidentifikasi literatur, dan menganalisa dokumen-dokumen, serta 

menerapkan hasil analisis tadi sebagai landasan teori bagi penyelesaian masalah 

dalam penelitian yang dilakukan.
11

 Maka ruang lingkup kegiatan penelitian pustaka 

ini meliputi: pengidentifikasian, penjelasan dan penguraian secara sistematis bahan-

bahan pustaka yang mengandung informasi yang didapatkan untuk menunjang 

landasan berfikir peneliti dan tentunya kajian pustaka yang dipakai adalah yang 

sesuai dengan penelitian dan yang dianggap penting saja.  

2. Sumber Data (Primer dan Sekunder) 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang 

di cari.
12

 sumber data primer dalam penelitian ini difokuskan pada satu kitab 

yakni :  

a. Mus{t{afa al-Ghalayayni, ‘Iz}at al-Na>shi’i>n. Beirut: Maktabah al-

Asyriyyah Littiba’ah Wa al-Nasyr, 1913. 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung 

dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema 

yang diangkat.
13

 Dalam penelitian ini data sekundernya adalah antara lain : 
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  Sutrisno Hadi, Metodologi  research I,(Yogyakarta : Andi Ofset,1997), 82. 

11
 Subana Dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 77-78. 
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Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Ofifset, 2004), 91. 

13
 Ibid., 92. 



 

 

a. Triyo Supriyatno dan Marno Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan 

Islam Bandung: PT Refika Aditama, 2008. 

b. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Kalam Mulia, 2004. 

c. Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta: Kalam 

Mulia, 2009. 

d. Chaerul Rahman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi 

Kepribadian Guru Menjadi Guru yang Dicintai  dan Diteladani oleh 

Siswa Bandung: Nuansa Cendekia, 2012. 

e. Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam Kajian 

filosofis dan Kerangka Dasar Operasional Bandung: Trigenda Karya, 

1993. 

f. Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2001. 

g. Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam Jilid II 

Bandung: Pustaka Setia, 2010. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data pertama-tama yang 

dialkukan oleh peneliti adalah mencari buku-buku kepustakaan yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti dan memilah-milah pokok bahasan yang akan 

dimasukkan dalam penyusunan skripsi. Data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan 

dan diolah dengan cara sebagai berikut:  

 



 

 

a. Editing 

Pada tahap ini melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh seperti: peninggalan tertulis meliputi: arsip-arsip, dokumen, dalil 

dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
14

 terutama dari 

segi kelengkapan, menjelaskan makna, dan keselarasan makna antara satu 

dengan yang lainya. Dengan tujuan sebagai penghalusan data dengan 

perbaikan dari berbagai kaliamt dan kata, menambah dan mengurangi 

keterangan yang bersifat berulang-ulang serta menterjemahkan bahasa.   

b. Organizing 

Dalam tahap ini peneliti menggolong-golongkan data-data yang diperoleh 

menurut kelompok variabelnya dengan kerangka yang sudah ditentukan.  

c. Perencanaan hasil temuan  

Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran dengan menganalisis data 

lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-

kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan 

tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.
15

 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, majalah, jurnal, 

judul skripsi dan sebagainya dianilisis dengan menggunakan metode content analysis 

atau analisa isi. Yaitu mengumpulkan dan menyusun data-data kemudian 

menganalisisnya dengan menggunakan pola pikir: 
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a.  Deduktif: cara berfikir yang menggunakan analisa yang berpijak pada pengertian-

pengertian atau fakta-fakta umum kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan 

masalah-masalah yang khusus. 

b. Induktif: cara berfikir dengan berpijak pada pengertian-pengertian atau fakta-fakta 

khusus yang diteliti yang hasilnya dapat memecahkan masalah-masalah yang umum. 

Pola fikir induktif digunakan dalam perumusan pengertian dan kesimpulan.
16

 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka 

penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub 

bab, adapun sistematika pembahasan penulis sebagai berikut: 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka 

penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, 

adapun sistematika pembahasan penulis sebagai berikut: 

  BAB I :Pendahuluan 

  Yaitu terdiri dari  Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang nilai-nilai 

kepemimpinan dalam kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i>n Setelah itu dilanjutkan pada uraian 

tentang pentingnya masalah tersebut untuk diteliti, serta alasan diangkatnya judul 

tersebut.  Rumusan Masalah sebagai fokus dari penelitian ini, kemudian  Tujuan 

Penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, Tujuan dan manfaat 

Penelitian  yang terdiri dari dua pandangan yakni secara teoritis dan secara praktis, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.   
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  BAB II  : Kepemimpinan Dan Kompetensi Kepribadian Pendidik Dalam 

Pendidikan Islam 

  Bab ini merupakan pemaparan secara umum tentang teori kepemimpinan, 

pengertian serta materi apa saja yang ada di dalam  kompetensi kepribadian 

pendidik dalam pendidikan Islam  

  BAB III : Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i>n  Karangan 

Mus{t{afa al-Ghalayayni   

Dalam bab ini merupakan kajian tentang nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab ‘Iz}at 

al-Na>shi’i>n  biografi Mus{t{afa al-Ghalayayni sejarah kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i>n, karya-

karya Musthafa Al-Ghayani, dan perjalanan hidup dan latar belakang 

pendidikannya. 

  BAB IV : Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i>n Karangan 

Mus{t{afa al-Ghalayayni Dan Relevansinya Dengan Kompetensi Kepribadian 

Pendidik Dalam Pendidikan Islam 

  Bab ini merupakan inti pembahasan yang meliputi analisis relevansi nilai-nilai 

kepemimpinan dalam kitab ‘Iz}at al-Na>shi’i>n  karangan Mus{t{afa al-Ghalayayni dan 

relevansinya dengan kompetensi kepribadian pendidik dalam pendidikan Islam. 

  BAB V  : Kesimpulan 

  Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

 

  



 

 

BAB II 

KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN PENDIDIK DALAM 

PENDIDIKAN ISLAM 

A. Kepemimpinan 

2. Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Robbins, seperti yang dikutip oleh Sudarwan Danim dan Suparno, 

kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi kelomok kearah pencapaian 

tujuan.
17

 Owens mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu interaksi antara satu 

pihak sebagai yang memimpin dengan pihak yang dipimpin.
18

 Sedangkan, James 

Lipham, seperti yang diikuti oleh M. Ngalim Purwanto, mendefinisikan 

kepemimpinan adalah permulaan dari suatu struktur atau prosedur baru untuk 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran organisasi atau untuk mengubah tujuan-tujuan 

dan sasaran organisasi.
19

 E. Mulyasa mendefinisikan kepemimpinan sebagai kegiatan 

untuk memengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan 

organisasi.
20

 

Mengutip pendapat Browr, menyatakan bahwa pemimpin adalah seseorang 

yang memiliki posisi dengan potensi tinggi di lapangan, sedangkan menurut kartini 

kartono mengatakan bahwa pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan 

khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi untuk dapat mempengaruhi kelompok 
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yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama mengarah kepada sasaran-sasaran 

tertentu
21

. Selanjutnya Terry juga mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 

hubungan dimana satu orang yakni pemimpin, mempengaruhi pihak lain untuk dapat 

bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan. Dari pengertian itu, dapat diketahui 

bahwa pemimpin berhubungan dengan sekelompok orang yang disebut bawahan 

untuk mencapai suatu tujuan.
22

 

Pengertian tersebut di atas juga menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah 

suatu proses mempengaruhi orang lain atau kelompok bawahan guna mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. 

3. Fungsi Kepemimpinan 

Dalam kehidupan organisasi, fungsi kepemimpinan adalah sebagian dari 

tugas utama yang harus dilaksanakan. Fungsi artinya jabatan atau pekerjaan yang 

dilakukan atau kegunaan suatu hal atau kerja suatu bagaian tubuh. Sedangkan 

fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam 

kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa 

setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu.
23

  

Dengan demikian berarti juga suatu cara bertindak yang efektif dari 

seorang pemimpin tidak dapat ditiru secara tepat dengan mengharapkan hasil 

yang sama efektifnya oleh pemimpin yang lain. Cara bertindak sama di 

lingkungan organisasi yang berbeda dengan situasi sosial yang tidak sama, maka 
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hasilnya juga akan berbeda. Fungsi kepemimpinan tersebut memiliki dua dimensi 

utama yaitu kemampuan pemimpin dalam mengarahkan dan tingkat dukungan 

dari anggota organisasi, yang secara operasional dibedakan menjadi lima pokok 

fungsi kepemimpinan antara lain: 

a. Fungsi Instruktif 

 Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menetukan apa, 

bagaimana, kapan, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan 

kemampuan menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakn 

perintah.
24

 

b. Fungsi konsulatif 

 Pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang 

mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang 

dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam 

menetapkan putusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-

orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang 

dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dilaksanakan dengan maksud untuk 

memperoleh umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan 

keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.
25

 

c. Fungsi partisipatif 

 Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-

orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan 
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maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat 

semaunya, tetapi dilaksanakan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama 

dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. 

Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin bukan 

pelaksana
26

 

d. Fungsi delegasi 

 Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan perlimpahan wewenang 

membuat dan menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa 

persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. 

Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu 

pimpinan yang memiliki persamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.
27

 

e. Fungsi pengendalian  

 Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses 

mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang 

efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. 

Fungsi pengendalian ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, 

pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.
28

 

4. Konsep Kepemimpinan Pendidikan 

  Pemimpin merupakan factor penentu dalam kesuksesan atau gagalnya 

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

kesehatan perusahaan, religi, sosial politik, pemerintah Negara. Kualitas 

pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya. Sebab, 
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pemimpin yang sukses itu mampu mengelola organisasi, bisa memengaruhi secara 

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

dikerjakan  bersama-sama, dan bahkan kepemimpinan sangat memengaruhi 

semangat kerja kelompok.
29

   

  Istilah kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengertian, dimana 

kata pendidikan menerangkan di lapangan apa dan dimana kepemimpinan itu 

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

yaitu bersifat mendidik, membimbing, dan mengemong. Sebagaimana kata 

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

a. Pendidikan sebagai usaha atau proses mendidik dan mengajar seperti 

yang dikenal sehari-hari 

b. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas berbagai 

masalah tentang hakekat dan kegiatan mendidik mengajar dari zaman 

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

mendidik dan mengajar dengan segala cabang-cabangnya yang telah 

berkembang begitu luas dan mendalam. Dari hal itu, maka 

kepemimpinan pendidikan pada dasarnya terdapat dan berperan pada 

usaha-usaha yang berhubungan dengan proses mendidik dan mengajar 

di satu pihak, dan pada pihak lain berhubungan dengan usaha-usaha 

pengembangan pendidikan sebagai satu ilmu dengan segala cabang-

cabangnya dan ilmu-ilmu pembantunya.
30
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 Untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya  adanya syarat-syarat tertentu 

serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adapun syarat dan 

sifat yang diperlukan dalam kepemimpinan pendidikan adalah: 

Elsbree dan Reutter sebagai ahli administrasi pendidikan mengemukakan, syarat-

syarat bagi seorang pemimpin pendidikan yang baik harus memiliki:
31

 

a. Sifat-sifat personal dan sosial yang baik 

b. Kecakapan intelektual 

c.  Latar belakang sosial yang sesuai  

d. Pengalaman profesional dan non profesional 

e. Potensi untuk mengembangkan profesinya 

f. Kesehatan fisik dan mental 

g. Kecakapan dan sikap terhadap pelajaran dan teknik-teknik mengajar 

 Setelah mengetahui sifat-sifat kepemimpinan yang baik secara umum, 

dalam uraian selanjutnya akan dikemukakan beberapa sifat yang diperlukan 

dalam kepemimpinan pendidikan:
32

 

a.  Rendah hati dan sederhana 

Seorang pemimpin pendidikan hendaknya jangan mempunyai sikap sombong 

atau merasa lebih mengetahui daripada yang lain. Ia hendaknya lebih banyak 

mendengarkan dan bertanya daripada berkata dan menyuruh. Kelebihan 
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pengetahuan yang dimilikinya hendaknya dipergunakan untuk membantu yang 

lain bukan untuk dipamerkan ataupun dijadikan kebanggaan.
33

 

b. Bersifat suka menolong 

Pemimpin hendaknya selalu siap untuk membantu anggota-anggotanya tanpa 

diminta bantuannya selalu bersedia untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan 

yang disampaikan oleh anggota-anggotanya meskipun ia mungkin tidak akan 

dapat menolongnya. hal ini sangat penting untuk mempertebal kepercayaan 

anggotanya bahwa ia benar-benar temap berlindung dan pembimbing mereka.
34

 

c.  Sabar dan memiliki kestabilan emosi 

Seorang pemimpin pendidikan hendaklah memiliki sifat sabar. Jangan lekas 

merasa kecewa dan memperlihatkan kekecewaannya dalam menghadapi 

kegagalan atau kesukaran, dan sebaliknya, jangan lekas merasa bangga dan 

sombong jika kelompoknya berhasil. Sifat ini akan memberikan perasaan aman 

kepada anggota-anggotanya.
35

 

d. Percaya kepada diri sendiri 

Seorang pemimpin hendaknya menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada 

anggota-anggotanya percaya bahwa mereka akan dapat melaksanakan tugasnya 

masing-masing dengan sebaik-baiknya. 
36

 

e.  Jujur, adil dan dapat dipercaya 

Pemimpin hendaklah konsekuen terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri 

selalu berusaha agar sikap dan tindakannya tidak bertentangan dengan 
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perkataan, menjaga satunya kata dengan perbuatan. Pemimpin harus patuh pula 

kepada diri sendiri, selalu menepati janji, tidak lekas mengubah haluan, hati-hati 

dalam mengambil keputusan dan teliti dalam melaksanakannya, berani 

mangakui kesalahan dan kekurangan sendiri.
37

 

5. Konsep Kepemimpinan Pendidikan Islam  

Di tengah peliknya pendidikan dewasa ini dengan berbagai kendala yang 

dihadapi serta harapan ke depan, diperlukan pemimpin yang profesional untuk 

mewujudkan visi pendidikan Islam yang telah dirinci di dalam misi dan program-

program yang jelas dan terarah.
38

 

Dalam menghadapi kehidupan terbuka dalam abad 21 dengan masalah-

masalah globalnya, menurut Tilaar diperlukan pemimpin-pmimpin yang sesuai, 

yang disebut pemimpin profesional; pemimpin yang bukan hanya mengusai 

kemampuan dan ketrampilan untuk memimpin tetapi juga dituntut dari padanya 

dua hal, yaitu sebagai berikut: 

a. Pemimpin yang dapat mengejawantahkan nilai-nilai Islam di dalam 

system pendidikan Islam 

b. Pemimpin yang memiliki dan menguasai nilai-nilai ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan permintaan zaman.
39

 

Salah satu unsur dari kepemimpinan pendidikan Islam lainnya ialah gaya 

kepemimpinan yang demokratis. Gaya ini telah melekat di dalam kehidupan 

pendidikan Islam, oleh sebab itu perlu dilestarikan dan disesuaikan dengan tingkat 
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kecerdasan rakyat. Kepemimpinan yang demokratis pada masa yang lalu tentunya 

berbeda dengan kepemimpinan demokratis di dalam masyarakat yang sudah 

berkembang. Semakin tinggi tingkat pendidikan rakyat, semakin tinggi pula 

partisipasinya di dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kepemimpinan 

pendidikan Islam di dalam era dewasa ini haruslah seorang yang mempunyai 

pendangan yang luas sehingga dapat mengakomodasikan berbagai pikiran dan 

pendapat masyarakat yang semakin dewasa.
40

 

B. Kompetensi Kepribadian Pendidik dalam Pendidikan Islam 

1. Pendidikan Islam 

a. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan dalam Islam identik dengan kata tarbiyah yang 

dipahami sebagai proses untuk mengembangkan fitrah manusia, sesuai 

dengan ajaran Islam.
41

 Menurut Al-Shaibani pendidikan Islam adalah 

proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan 

pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan 

dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktifitas asasi dan 

profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
42

 

b. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

1) Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu penentu gerak 

langkah perbuatan pendidik. Tujuan pendidikan Islam dapat 
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diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat individual 

(al-ghard } al-fardy) dan tujuan yang bersifat sosial kemasyarakatan 

(al-ghard } al-ijtima’iy).
43

 

Tujuan pendidikan Islam yang bersifat individual (al-ghard } 

al-fardy) merupakan tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu 

beribadah kepada Allah.
44

 Dalam konteks sosial kemasyrakatan, 

bangsa dan Negara, pribadi yang berhasil mencapai tujuan akhir 

pendidikan akan menjadi rahmatan li al’a>lami>n, dalam skala kecil 

maupun besar. Tujuan tersebut harus mencakup tiga potensi anak 

didik, taitu potensi intelektual (aqliyah), jasmanni (jismiyah) dan 

akhlak (khuluqiyah) secara selaras, serasi dan seimbang. 

Sedangkan tujuan pendidikan Islam yang bersifat sosial 

kemasyarakatan (al-ghard } al-ijtima’iy) harus mengerjakan 

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk 

masyarakatnya. Hal itu mencakup tingkah laku individudalam 

masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, dan memperkaya 

pengalaman masyarakat.
45

 

2) Peserta Didik dalam Islam 

Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang 

berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik 

ataupun psikis, pertumbuhan dan perkembangan merupakan cirri 
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dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang 

pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan 

menyangkut psikis.
46

sedangkan dalm Islam, peserta didik dikenal 

dengan istilah t}a>lib. Kata t}a>lib berasal dari kata t}alaba-yat}lubu 

yang berarti mencari dan menuntut.47 Sehingga seorang peserta 

didik adalah seorang t}a>lib yang selalu merasa gelisah untuk 

mencari dan menemukan ilmu di manapun dan kapanpun.
48  

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan 

pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
49

 

3) Pendidik dalam Islam 

Dari segi bahasa, pendidik berasal dari kata didik, artinya 

memlihara, merawat dan memberi latihan agar seseorang memiliki 

ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan  (tentang sopan santun, 

akal budi, akhlak, dan sebagainya).
50

 Selanjutnya dengan 

menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik, yang artinya 

orang yang mendidik.
51

 Dalam pengertian yang lazim digunakan, 

pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam 
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perkembangan jasmani dan rohani, agar mencapai tingkat 

kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai 

hamba dan khalifah Allah Swt.
52

 dan mampu melakukan tugas 

sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang 

mandiri.
53

  

Abdurrahman An-Nahlawi sebagaimana oleh Nur Uhbiyati 

menyarankan agar guru dapat melaksanakn tugasnya dengan baik 

supaya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
54

 

a)  Dengan lakukan pola pikir guru bersifat Rabbani, ialah orang 

yang   sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah Swt.
55

 

b) Guru seorang yang ikhlas, hendaknya dengan profesinya 

sebagai pendidik dan degan keluasan ilmunya, guru hanya 

bermaksud mendapatkan keridhaan Allah, mencapai, dan 

menegakkan kebenaran.
56

 

c)  Guru jujur dalam menyampaikan apa yang diajarkannya. Tanda 

kejujuran itu ialah ia menerapkan anjuran pada dirinya sendiri. 

Jika ilmu dengan amalnya telah sejalan, anak didiknya akan 

mudah meniru dan mengikutinya dalam setiap perkataan dan 

perbuatannya.
57
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d)  Guru senantiasa membekali diri dengan ilmu dan kesediaan 

membiasakan untuk terus mengkajinya. Kita melihat, bagaiman 

Allah memerintahkan kepda para pengikut Rasul supaya 

menjadi orang-orang Rabbaniyah dengan mempelajari Al-

Kitab dan mengajarkannya.
58

 

e)  Guru mampu menggunakan berbagai metode mengajar secara 

bervariasi menguasainya degan baik, serta mampu 

menentukkan dan memilih metode mengajar yang selaras 

dengan materi pembelajaran dan situasi belajar mengajar.
59

 

f)  Guru mampu mengelola anak didik, tegas dalam bertindak serta 

meletakkan berbagai perkara secara proposional. Dengan 

demikian, ia tidak akan bersikap keras dalam kondisi yang 

seharusnya ia bersikap tegas. Karakteristik ini merupakan salah 

salah satu sifat pemimpin. 

g)  Guru mempelajari kehidupan psikis anak didik selaras dengan 

masa perkembangan ketika ia mengajar mereka, sehingga ia 

dapat memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuan akal 

dan kesiapan psikis mereka. 

h)  Guru tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan 

dunia yang memengaruhu jiwa, keyakinan dan pola berpikir 

angkatan muda. Di samping itu, hendaknya memahami pula 
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berbagai problema kehidupan modern serta cara Islam 

menghadapi dan mengatasinya. 

i) Guru bersikap adil di antara anak didiknya tidak cenderung 

kepada salah satu satu golongan di antara mereka dan tidak 

melebihkan seseorang atas yang lain, dan segala kebijaksanaan 

dan tindaknnya ditempuh dengan jalan yang benar dan dengan 

memperhatikan setiap pelajar, sesuai dengan perbuatan serta 

kemampuannya. 

j) Guru bersabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada 

anak didiknya.
60

 

4) Alat-alat Pendidikan  

Alat-alat pendidikan berarti segala sesuatu yang digunakan 

61
guru dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan.

62
 Alat-alat 

pendidikan ada yang bersifat lahir (alat-alat yang digunakan dalam 

proses belajar seperti kelas, meja, bangku dan lain sebagainya) dan 

ada juga yang bersifat batin, yaitu kurikulum (materi, metode, dan 

evaluasi) 

Materi dalah bahan-bahan pelajaran apa saja yang harus 

disajikan dalam proses pendidikan dalam dalam suatu system 

institusional pendidikan.
63

 Sedangkan metode dapat diartikan 

sebagai cara mengajar untuk mencapai tujuan. Pemakaian metode 
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ini dapat berfungsi sebagai penjelas ataupun pelancar kegiatan 

proses belajar mengajar.
64

 Evalusi merupakan suatu cara untuk 

memberikan penilaian terhadap hasil belajar murid. Pemberian 

evaluasi dalam menentukan pencapain keberhasilan belajar dapat 

melalui bentuk tes maupun non tes. Dalam system pendidikan 

Islam, evaluasi berorientasi pada input, proses, dan out 

putpendidikan itu sendiri, karena out put merupakan hasil dari 

input dan proses pendidikan.
65

 

5) Lingkungan Pendidikan Islam 

Yang dimaksud dengan lingkungan (millieu) dalah sesuatu 

yang berada di luar diri peserta didik dan mempengaruhi 

perkembangannya.
66

 Menurut Sertain, lingkungan sekitar adlah 

meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara 

tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, 

kecuali gen-gen.
67

 

Lingkunagn (milieu) pendidikan terbagi menjadi tiga 

diantaranya sebagaimana berikut:
68

 

a) Keluarga 

Keluarga ialah ikatan laki-laki dengan wanita berdasarkan 

hukum atau undang-undang perkawinan yang sah. Di dalam 
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keluarga ini lahirlah anak-anak. Di sinilah terjadi interaksi 

pendidikan. 

Pendidikan di lingkungan ini merupakan pendidikan 

pertama dan utama. Karena di lingkungan inilah anak 

mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Di samping itu 

pendidikan di sini memiliki pengaruh yang dalam terhadap 

kehidupan peserta didik di kelak kemudian hari.
69

 

b) Sekolah 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting 

setelah keluarga. Pada saat anak berusia 6 atau 7 tahun, 

perkembangan intelek, daya pikir, telah meningkat sedemikian 

rupa, karena itu pada masa ini anak telah cukup matang untuk 

belajar di sekolah.
70

  

Keluarga umumnya tidak berkesempatan atau bahkan 

banyak yang tidak berkemampuan mengajarkan ilmu-ilmu 

tersebut. Karena itu sudah sepantasnyalah mereka menyerahkan 

tugas dan tanggung jawabnya kepada sekolah.
71

 

Tugas guru dan pemimpin-pemimpin di sekolah di samping 

memberikan pendidikan-pendidikan dasar keilmuan, juga 

pendidikan budi pekerti dan agama. Sedangkan pendidikan budi 

pekerti dan agama ini seharusnya merupakan lanjutan atau 
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setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan yang diberikan di 

dalam keluarga peserta didik.
72

 

c) Masyarakat  

Lingkungan masyarakat dapat terdiri dari organisasi-

organisasi yang tumbuh dalam masyrakat.organisasi yang ada 

dalam masyrakat hendaknya harus berdasarkan agama dan 

memiliki pengaruh positif bagi kehidupan keagamaan. Tidak 

kalah pentingnya dengan organisasi masyarakat yaitu 

persekutuan hidup di dalam masyarakat yang memanifestasikan 

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
73

 

2. Kompetensi Kepribadian Pendidik 

a. Pengertian Kompetensi Pendidik  

1) Menurut bahasa 

Kata kompetensi berasal dari bahasa inggris yaitu “competence” 

yang berarti kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh 

melalui pendidikan dan latihan.
74

 Dapat diartikan pula kompetensi 

berarti kecakapan dan keberdayaan merujuk pada keadaan atau 

kualitas mampu dan sesuai.
75

 

2) Menurut istilah 

Apara ahli berbeda-beda dalam mengartikan kompetensi, yaitu: 
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a) Menurut  Broke dan Stone menyatakan bahwa kompetensi 

merupakan gambaran hakikat kualitatif perilaku guru yang 

tampak sangat berarti. Sedangkan menurut E Johnson 

mengartikan kompetnsi adalah perilaku rasioanal untuk 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. 

b) Menurut pendapat W Robert Houston, kompetensi bisa 

dilakukan sebagai suatu tugas memadai atau pemilikan 

pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang dituntut oleh 

jabatan seseorang. 

c) Menurut Zakiah Darajad mengemukakan, bahwa kompetensi 

adalah kemenangan untuk menetukkan pendidikan agama yang 

akan diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu 

mengajar.
76

 

Kompetensi merupakan keharusan yang harus dimiliki oleh 

seorang pendidikam agar ia berhasil dalam melaksanakan 

tugasnya.
77

  

Bagi guru yang mengajar di lembaga pendidikan formal, baik 

sekolah maupun madrasah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, 

diwajibkan memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu yang sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku
78

. Dalam undang-undang nomor 14 

tahun 2005 tentang  guru dan dosen, dinyatakan bahwa guru dan dosen, 
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dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, komptensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki kualifikasi 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi 

pendidikan dasar dan menengah sekurang-kurangnya strata satu atau 

diploma empat.
79

 

Sebagaimana dinyatakan dalam UU nomor 14 tahun 2005 pasal 1 

ayat 9, bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan 

akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, 

jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
80

 

Kemudian, dalam ayat 10 dinyatakan bahwa kompetensi guru 

adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.
81

 Dalam pasal 10 dinyatakan bahwa kompetensi guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, kompetensi profesional.
82

 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap siswa, 

perancangan dan pelaksanaan pebelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimilikinya.
83
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Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil dan dewasa, arif dan berwibawa, menjadi telandan bagi 

siswa, dan berakhlak mulia.
84

 Menjadi teladan peserta didik dan 

masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri 

secara berkelanjutan.
85

 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing siswa memenuhi standar komptensi yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Pendidikan (SNP).
86

 

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian 

dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali siswa, dan 

masyarakat sekitar.
87

 

b. Pengertian Kompetensi Kepribadian Pendidik 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 

butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian
88

 adalah kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia.
89

 

                                                           
84

 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru, (Bandung: 

Nuansa Cendekia, 2012), 26.   
85

 Momon Sudarman, Profesi Guru diPuji diKritisi dan diCaci, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 

133.  
86

  Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, 11. 
87

 Chaerul Rahman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi,  26-27. 
88

 Muhammad Suparta, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, 168. 
89

 E Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 117  



 

 

Apa makna kepribadian? Mencoba menjawab pertanyaan itu istilah 

kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni 

personality. Kata personality sendiri  berasal dari bahasa latin yakni 

kedok atau topeng  dan personae yang berarti menembus. Personal 

biasanya digunakan oleh para pemain sandiwara pada zaman kuno untuk 

memerankan suatu karakter pribadi tertentu. Sedangkan yang dimaksud 

personae adalah para pemain sandiwara itu dengan kedoknya berusaha 

menembus keluar untuk mengekspresikan suatu karakter orang tertentu 

misalnya pemarah, pemurung, dan pendiam.
90

 

Guru yang berkelakuan baik sering dikatakan memiliki 

kepribadian yang baik, atau disebut juga berakhlak mulia. Sebaliknya, 

jika guru memiliki perilaku dan perbuatan jelek, tidak baik menurut 

pandangan masyarakat, maka dikatakan bahwa guru itu tidak memiliki 

kepribadian yang baik atau mempunyai akhlak yang tidak mulia. Oleh 

Karena itu, kepribadian seringkali dijadikan barometer dan rendahnya 

kewibawaan seorang guru dalam pandangan anak didik atau 

masyarakat.
91

  

Pribadi guru akan menjadi penentu dalam keberhasilan pendidikan. 

Kepribadian juga akan menjadi penentu apakah seseorang guru akan 

menjadi pendidik dan pembina yang baik, atau justru sebagai 
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pengahancur bagi masa depan anak didik, terutama bagi para siswa yang 

berada dalam masa pertumbuhan (sekolah dasar dan menengah).
92

 

Selain itu kepribadian adalah salah satu unsur yang sangat 

menentukkan keakraban hubungan guru akan tercermin dalam sikap dan 

perbuatannya, dalam membina dan membimbing anak didiknya.
93

 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa 

kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi para siswa. Kompetensi 

kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia, serta mensejahterakan masyarakat, serta 

memajukkan Negara dan bangsa pada umumnya. 
94

 

c. Macam-macam Kepribadian Pendidik 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Berikut 

merupakan penjelasan dari poin-poin pengertian kompetensi kepribadian 

di atas.
95
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1) Memiliki Kepribadian Mantab dan Stabil 

Dalam hal ini, guru dituntut bertindak sesuai dengan 

norma hukum dan norma sosial.
96

 Jangan sampai seorang 

pendidik melakukan tindakan-tindakan yang tidak 

profesional, tidak terpuji atau bahkan bertindak tidak 

senonoh.
97

 Misalnya, adanya oknum guru yang menghamili 

siswanya, mencabulu siswanya, minum-minuman keras, 

narkoba, penipuan, pencurian, dan aktivitas lain yang 

merusak citra sebagai pendidik. 
98

 

2) Memiliki Kepribadian yang Dewasa 

Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai 

pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
99

 

Kedewasaan guru tercermin dari kestabilan emosinya. Untuk 

itu, diperlukan latihan mental agar guru tidak mudah terbawa 

emosi.
100

 Sebab jika guru marah mangakibatkan siswa takut. 

Ketakutan itu sendiri berdampak pada turunnya minat siswa 

untuk mengikuti pelajaran, serta dapat mengganggu 

konsentrasi belajarnya.
101
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3) Memiliki Kepribadian yang Arif 

Menampilkan tindakan yang didasarkan pada 

kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta 

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
102

 

Hal ini penting, karena masih sering kita menyaksikan dan 

mendengar peserta didik yang perilakunya tidak sesuai 

bahkan bertentangan dengan sikap moral yang baik.
103

  

4) Memilik Kepribadian yang Berwibawa 

Kepribadian yang berwibawa ditunjukkan oleh 

perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan 

disegani.
104

 Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari cirri-

ciri kedewasaan. Secara umum, orang yang memiliki 

kedewasaan memiliki cirri-ciri perkembangan sebagai 

berikut: a) perkembangan fisik mencapai puncak, b) 

perkembangna mental, kapasitas penuh idealism, mandiri, 

berjiwa petualang, c) perkembagan sosial, berpusat pada 

keluarga dan pekerjaan, d) perkembangan emosianal, 

bertambah mantap, dan e) perkembangan spiritual, 

menerapkan iman.
105
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5) Memiliki Pribadi yang Berakhlak Mulia 

Guru harus berakhlak mulia, karena ia adalah seorang 

penasehat bagi pesera didik, bahkan bagi oaring tua, 

meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai 

penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk 

menasehati orang.
106

 Akhlak mulia adalah perilaku yang 

didasarkan pada ajaran-ajaran agama, norma-norma sosial 

dan tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat 

setempat. Akhlak mulia penting dimiliki oleh guru karena ia 

akan menjadi teladan bagi peserta didikanya.
107

 Mereka lebih 

cenderung meniru perilaku guru daripada ucapannya. 

Dengan demikian , guru harus memiliki akhlak mulia. 

Terdapat banyak ragam akhlak mulia yang mesti dimiliki 

oleh guru dalam posisinya sebagai pembimbing, penasehat, 

pemeberi motivasi dan pengayom anak didiknya.
108

 

Diantaranya adalah sederhana, qana’ah tawakal, sabar ikhlas 

dan suka menolong.
109
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