
1 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan adalah sunnatullah yang selalu ada dan dibutuhkan dalam 

semua kondisi kehidupan manusia, bahkan pada gerombolan semut pun terdapat 

adanya kepemimpinan. Demikian pula dalam pendidikan pasti membutuhkan 

kepemimpinan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan apa yang 

menjadi tujuan dapat pula tercapai dengan baik.  Dalam melaksanakan pendidikan 

yang melibatkan banyak pihak akan memunculkan dinamika organisasi yang 

beragam. Keberagaman, kelebihan dan kekurangan salah satu pihak hendaknya 

dapat dihimpun agar menjadi kekuatan dan motor penggerak organisasi kegiatan 

pendidikan tersebut.  

Kepemimpinan menjadi hal dominan dalam mengukur keberhasilan suatu 

organisasi. Meskipun al-Qur’an menyebut kepemimpinan secara tersirat, akan 

tetapi al-Qur’an menyebut kepemimpinan dengan istilah khalifah, wali, dan lain-

lain.1 Kepemimpinan dalam konsep al-Qur’an bisa dimiliki oleh setiap orang dan 

tidak hanya bagi yang memiliki jabatan. Kepemimpinan menurut Sentosa 

dipahami sebagai kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat

                                                     
1 Muhammad Qadaruddin, Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi. (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), h. 7. 
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mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, dan menggerakkan, atau 

bahkan memaksa orang lain agar menerima pengaruh tersebut.2  

Setiap pemimpin memiliki gaya tersendiri dalam upayanya mempengaruhi 

orang lain. Yang dimaksudkan dengan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan  

ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran 

organisasi tercapai.3 Dengan kata lain, gaya kepemimpinan adalah cerminan dari 

cara seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya, bagaimana 

orang-orang yang dipimpinya menanggapi hal tersebut, dan bagaimana 

masyarakat  mengamati cara pemimpn tersebut.  

Dalam Islam, kepemimpinan berada di tangan otoritas pemimpin Islam 

dan keberhasilan seorang pimpinan Islam disebabkan oleh kharisma atau 

keunggulan wibawanya. Salah satu gaya kepempinan dalam Islam adalah 

kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik merupakan kepemimpinan yang 

membebaskan penghambaan manusia hanya kepada Allah swt yang berarti 

menyeimbangkan misi dunia dan akhirat dalam cara memimpin umat.4 Hal inilah 

yang membedakan kepemimpinan profetik dengan gaya kepemimpinan modern 

lainnya. Ciri profetik dalam gaya kepemimpinan adalah berlandaskan sifat-sifat 

                                                     
2 Lihat Veithzal Rivai,dkk., Pemimpin dan Kepemimpin dalam Organisasi, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3. 

3 Rahma Rezki, “Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi dalam Organisasi”, 

https://www.academia.edu/12131276/Gaya_Kepemimpinan_dan_Komunikasi_Dalam_Organisasi. 

Diakses tanggal 6 Maret 2016. 

4 Konsep kepemimpinan profetik diperkenalkan pertama kali oleh Prof. Dr. 

Kuntowijoyo yang menerjemahkan Q.S. Ali Imran: 110 dengan mengenalkan tiga konsep utama, 

yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi merujuk pada ta’muruuna bi al-ma’ruf, 

liberasi merujuk pada tanhawna ‘an al-munkar, dan transendensi pada tu’minuuna billah.  

https://www.academia.edu/12131276/Gaya_Kepemimpinan_dan_Komunikasi_Dalam_Organisasi
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kenabian atau berdasarkan ajaran kenabian dalam mempengaruhi pandangan dan 

perbuatan seseorang atau sekelompok orang. 

Cara dan strategi seorang pemimpin agama sangat diperlukan dalam dunia 

modern. Pemimpin agama dalam dunia modern harus mampu menyesuaikan 

dengan kondisi zaman tanpa harus kehilangan nilai-nilai agama di dalamnya. Hal 

ini disebabkan oleh dunia moderrn telah merubah pola pikir, pandangan, sikap, 

dan perbuatan manusia modern, termasuk terhadap agama. Modernisasi telah 

menumbuhkan globalisasi dan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial dan 

intelektual. Era globalisasi sebagaimana tampak sekarang ditandai oleh proses 

reformasi informasi dan cara kerja manusia. Seperti beralihnya pekerjaan kantor 

dan pabrik yang terpusat (sentralisasi) kepada pekerjaan di rumah-rumah di depan 

komputer, internet dan sebagainya (desentralisasi). Keadaan ini menimbulkan 

efek negatif dimana manusia berada dalam kondisi terisolasi dan terasing dari 

norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik agama maupun sosial. Gejala-

gejala ini umumnya terjadi di perkotaan, dan sudah mulai pula merambah wilayah 

pedesaan.  

Kondisi ini mempengaruhi corak keberagamaan masyarakat. Akan terjadi 

dua macam kemungkinan agama bagi masyarakat modern perkotaan. Pertama, 

agama tidak lagi relevan dan fungsional dalam konteks modernisasi. Ciri dasar 

masyarakat perkotaan cenderung bersifat individualis, materialis, hedonis, 

pragmatis, rasional, dan formal. Kedua, agama akan kembali memainkan peran 

dan fungsinya, dimana masyarakat memperoleh pencerahan, kesadaran baru akan 

pentingnya agama sebagai petunjuk hidup, sebagaimana juga telah muncul dan 
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sedang berlangsung akhir-akhir ini.5 Agama dan Tuhan dibutuhkan ketika 

manusia tidak mampu lagi menyelesaikan problem yang dihadapinya. Sama 

seperti manusia tradisional pertama kali membutuhkan Tuhan sebagai pelindung 

lebih dari kekuatan yang dimiliki manusia sendiri. Agama sesungguhnya tidak 

akan pernah hilang dalam kehidupan lalu digantikan oleh kehidupan yang 

sepenuhnya sekuler. Meskipun terjadi perubahan, itu hanya terjadi pada aspek-

aspek tradisi atau sistem keyakinan, bukan terhadap teks atau doktrin-doktrinnya. 

Dalam segmen-segmen tertentu tidak sampai merubah apalagi menghilangkannya.  

Seiring dengan hal tersebut, metode dan media dakwah juga menyesuaikan 

diri, meskipun metode dakwah tradisional tetap masih dipakai. Kini, penyampaian 

dakwah sudah tidak dibatasi pada khutbah, ceramah, pengajian, halaqah, tabligh 

akbar, daurah, dan sebagainya. Pesan-pesan dan nasehat agama bisa diakses 

melalui sms, internet, televisi, radio, rekaman CD, dan buku-buku agama. 

Konsekuensinya, ajaran dan dogmatisme agama, termasuk Islam, yang semula 

sakral sedikit demi sedikit mulai dibongkar oleh pemeluknya, yang pandangannya 

telah mengalami perkembangan mengikuti realitas zaman. Agama pada tataran itu 

pun akhirnya menjadi profan.   

Massifnya kelahiran institusi keagamaan yang muncul akhir-akhir ini 

direspon dengan berbagai macam cara. Yang paling menyedihkan adalah institusi 

keagamaan seperti pesantren diidentikkan dengan sarang/lembaga yang 

mengajarkan ajaran radikalisme. Tidak bisa dipungkiri memang ada institusi 

pendidikan Islam dalam hal ini pondok pesantren yang mengajarkan kekerasan, 

                                                     
5 Lihat Anthony Giddens dalam Fauziyah, Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat 

Modern perspektif Anthony Gidens, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, h. 7 
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tetapi tidak seperti yang dituduhkan oleh negara lain. Kasus Pondok Pesantren 

Ngruki di Solo misalnya, ketika pimpinan Pondok Pesantren Abu Bakar Baasyir 

dituding sebagai mengajarkan kekerasan, tetapi sampai saat ini belum ada bukti 

yang menguatkannya. Munculnya radikalisme bukan karena diinspirasi oleh 

agama Islam, tetapi karena adanya penderitaan sosial, politik dan ekonomi yang 

dialami sejumlah anak bangsa. Gerakan-gerakan salafi radikal dalam konteks 

Islam Indonesia disebabkan oleh realitas sosial, oleh kemiskinan, oleh 

ketidakadilan, oleh pelanggaran hukum, oleh kesewenang-wenangan pemerintah 

dan aparatnya. Pendeknya oleh sebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

institusi negara.  

Massifnya gerakan agama di kota Kendari ditandai dengan kehadiran 

lembaga pendidikan agama yang bernama “Islamic Centre Mu’adz bin Jabal” 

(ICM). Keberadaan institusi ini cukup fenomenal sebab mampu berlomba dengan 

institusi dan lembaga keagamaan sebelumnya yang lebih dahulu masuk ke kota 

Kendari. Perkembangan yang ditunjukkan lembaga keagamaan ini cukup 

signifikan mengingat kehadiranya baru sekitar tujuh tahun belakangan dan 

dibandingkan dengan lembaga keagamaan sebelumnya yang ada di kota Kendari. 

Kemajuan yang ditunjukkan baik dari segi fasilitas gedung, kurikulum pendidikan 

yang cukup mapan, media dakwah yang beragam baik secara konvensional 

maupun menggunakan metode sosialisasi ajaran lewat radio maupun blog spot, 

tawaran fasilitas dan pelayanan keagamaan yang massif dan komprehensif.  

Fenomena lembaga ini di satu sisi memunculkan respon positif dari 

masyarakat sekitar. Respon positif ditunjukkan oleh masyarakat dengan 
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banyaknya masyarakat sekitar yang mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan/ 

pengajian dan menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan formal yang 

diadakan oleh “Islamic Centre Mu’adz bin Jabal” (ICM) meskipun di sisi lain, 

respon masyarakat juga menunjukkan bahwa lembaga ini adalah salafi dan 

fundamentalis. Dalam konteks penelitian ini peneliti hendak mengkaji fenomena 

keberadaan lembaga pendidikan agama ICM pada aspek gaya kepemimpinannya, 

yang mampu menarik minat masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan pendidikan keagamaannya dengan tanpa menimbulkan gejolak 

umat, meskipun ada perbedaan dengan budaya masyarakat yang sudah lebih 

dahulu ada.   

 

B. Identifikasi, Fokus dan Rumusan Masalah 

Dalam konteks ini Gaya Kepemimpinan Pendidikan Islamic Centre 

“Mu’adz bin Jabal” (ICM) memiliki identitas tersendiri antara lain karena, Gaya 

Kepemimpinan Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal” (ICM) yang 

memiliki idealisme atau fundamentalisme terhadap ajaran agama, namun tetap 

dapat melakukan komunikasi dan hubungan bermasyarakat yang menyejukkan 

meskipun ada perbedaan idealisme dan fundamentalisme di antara mereka. 

Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal” (ICM) berdiri dan 

melaksanakan misinya di kota Kendari termasuk dalam kategori rentang waktu 

yang belum lama. Meskipun demikian waktu yang belum lama tersebut tidak 

berarti kiprahnya juga masih sedikit, justru ini lah yang menarik karena 

Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal” (ICM) telah mampu berkiprah 

secara luas di masyarakat kota Kendari meskipun keberadaannya belum lama. 
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Prosentase masyarakat atau jama’ah yang bergabung dan hadir pada kegiatan 

ta’lim/pengajian yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Islamic Centre 

“Mu’adz bin Jabal” (ICM) Kendari serta prosentase peserta didik pada pendidikan 

formal yang juga dilaksanakan oleh Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin 

Jabal” (ICM) Kendari, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang 

signifikan menjadi salah satu bukti bahwa Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin 

Jabal” (ICM) Kendari telah memberikan kiprahnya yang luas di masyarakat kota 

Kendari.6 

Dalam aspek pembangunan fisik atau fasilitas lembaga, Pendidikan 

Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal” (ICM) Kendari memperlihatkan kemajuan dan 

peningkatan yang sangat cepat atau drastis bila dibandingkan dengan lembaga-

lembaga lain yang keberadaannya lebih awal ada di kota Kendari. Di dalam kota 

Kendari sendiri paling tidak ada tiga lokasi yang menjadi central kegiatan 

Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal” (ICM) Kendari, yaitu terletak di: 

(1)  Jalan Prof. Abdur Rauf Tarimana Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu (2) di 

wilayah Kelurahan Wawombalata Kecamatan Mandonga dan (3) di Jalan 

Boelevard Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu. Dan masih ada beberapa 

Masjid di kota Kendari yang menjadi pusat kegiatan ta’lim atau pengajian yang 

dilaksanakan secara rutin, misalnya Masjid Annur Wua-Wua Kendari. 

Dari beberapa hal yang menarik di lembaga Pendidikan Islamic Centre 

“Mu’adz bin Jabal” (ICM) Kendari, peneliti hanya menentukan fokus masalah 

bahwa hal yang akan dibahas adalah “Bagaimana Gaya Kepemimpinan 

                                                     
6 Berdasarkan pengamatan dan laporan akedemik serta wawancara dengan berbagai 

pengurus ICM 
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Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal” (ICM) Kendari terhadap 

Keberagamaan Masyarakat Kota Kendari”. 

Berdasarkan identifikasi dan fokus masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Gaya Kepemimpinan Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin 

Jabal” (ICM) dalam meningkatkan keberagamaan masyarakat di kota Kendari 

Sulawesi Tenggara? 

2. Bagaimana penerimaan masyarakat kota Kendari Sulawesi Tenggara terhadap 

Kepemimpinan Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal” (ICM) 

Kendari? 

3. Bagaimana karakteristik otoritas kepemimpinan Pendidikan Islamic Centre 

“Mu’adz bin Jabal” (ICM) dalam konteks paham keberagamaan masyarakat  

kota Kendari Sulawesi Tenggara? 

 

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Mulyadi dalam disertasinya berjudul “Kepemimpinan Kepala Madrasah 

dalam Mengembangkan Budaya Mutu” (Studi Multi Kasus di Madrasah 

Terpadu MAN 3 Malang, MAN Malang I dan MA Hidayatul Mubtadi’in 

Kota Malang).7 Desertasi ini menyimpulkan bahwa, dalam pengembangan 

budaya mutu madrasah di tiga kasus madrasah terdapat resistensi guru yang 

bersifat individual. Kepala madrasah dalam mengatasi resistensi warga 

                                                     
7 Mulyadi, “Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Mutu” 

(Studi Multi Kasus di Madrasah Terpadu MAN 3 Malang, MAN Malang I dan MA Hidayatul 

Mubtadi’in Kota Malang)”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010. 
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madrasah terhadap pengembangan budaya mutu madrasah, menggunakan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan kuratif . 

2. Lasmanto, dalam Tesis “Gaya Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren Bina 

Umat Setran Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta”.8 Dalam tesis ini 

disampaikan bahwa gaya kepemimpinan yang dipakai adalah menerapkan 

parameter rasional, yaitu atas pertimbangan-pertimbangan yang dapat diukur, 

begitu juga dalam suksesinya sudah terencana secara sistematik 

menggunakan periodesasi. 

3. Tukiman, Supriadi, Hardi Sujaie dengan jurnal Tesis “Perubahan Pola 

Kepemimpinan Pesantren Darul Hidayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten 

Kubu Raya”.9 Penelitian ini mencermati bahwa pesantren mempunyai banyak 

peran sosial seperti lembaga dakwah, penjaga budaya, lingkungan spiritual 

dan lainnya. 

4. Zulkifli dalam tulisanya berjudul “The Ulama, Religious Authority and 

Recognition in Indonesia”.10 Studi ini menegaskan bahwa kompetisi otoritas 

keagamaan di antara kelompok keagamaan di Indonesia adalah proses yang 

tidak pernah selesai dan tidak akan berfungsi dengan baik tanpa kekuatan 

simbol atau kekuatan agama. 

                                                     
8 Lasmanto, “Gaya Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren Bina Umat Setran 

Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta”, Tesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 

9 Tukiman, Supriadi, Hardi Sujaie, “Perubahan Pola Kepemimpinan Pesantren Darul 

Hidayah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya”, Tesis PMIS-UNTAN / PIS -2013.   

10 Zulkifli “The Ulama, Religious Authority and Recognition in Indonesia”, Disajikan 

dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10 di Banjarmasin, 2010.
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5. Arif Djamhari & Julia D Howell dalam tulisanya dengan judul “Taking 

Sufism to the Streets; Majelis Zikir and Majelis Shalawat as New Venue for 

Popular Islamic Piety in Indonesia.”11 Penelitian ini menegaskan bahwa 

kesalehan masyarakat urban perkotaan (urban piety) menemukan bentuknya 

justru dalam masyarakat modern di perkotaan. 

6. Minako Sakai dengan judul “Ethical Self-Improvement in Everyday Life: 

Propagating the Islamic Way of Life in Globalised Indonesia”12. Temuan ini 

menegaskan bahwa fenomena meningkatnya majelis-majelis pengajian di 

hotel-hotel berbintang di Jakarta dan keberadaan dompet Dhu’afa SCTV  

merupakan bukti bahwa modernitas menguatkan kesalehan banyak orang.  

7. Cecep D. Mauludin, dalam Tesis  “Peran Kepemimpinan Kiyai dalam 

Pembaharuan Manajemen di Pondok Pesantren” (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta).13 Tesis ini menyatakan 

bahwa posisi pengasuh/kiyai merupakan pemegang kekuasaan dan kebijakan 

tertinggi di Pondok Pesantren Nurul Ummah. Wewenang Pengasuh/Kiyai 

tersebut adalah (a) Menetapkan segala kebijakan yang bermanfaat bagi 

Pondok Pesantren Nurul Ummah, (b) Mengesahkan segala kebijakan yang 

                                                     
11 Arif Djamhari & Julia D Howell “Taking Sufism to the Streets; Majelis Zikir and 

Majelis Shalawat as New Venue for Popular Islamic Piety in Indonesia”, Dalam Review of 

Indonesia and Malasyian Affairs, Vol. 46 No.2, 2012, hlm. 47-75. 

12 Minako Sakai “Ethical Self-Improvement in Everyday Life: Propagating the Islamic 

Way of Life in Globalised Indonesia”, Dipresentasikan Dalam 18th Biennial Conference of the 

Asian Studies Association of Australia di Adelaide, 5-8 July 2010. 

13 Cecep D. Mauludin “Peran Kepemimpinan Kiyai dalam Pembaharuan Manajemen di 

Pondok Pesantren” (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta), Tesis 

di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.  
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bermanfaat bagi Pondok Pesantren Nurul Ummah; (c) Membatalkan segala 

kebijakan yang merugikan bagi Pondok Pesantren Nurul Ummah; (d) 

Memberikan pengarahan kepada majelis syuro dan pengurus 

Penelitian-penelitian di atas menjadi rujukan dalam melakukan penelitian 

ini, terutama pada pola dan karakteristik kepemimpinan dan perubahan pola 

kepemimpinan oleh lembaga-lembaga keagamaan berdasarkan perubahan sosial 

masyarakat. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah pada fokus dan lokus penelitiannya. Fokus masalah diarahkan pada gaya 

kepemimpinan dan lokus penelitiannya dialamatkan pada lembaga pendidikan 

agama Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal” (ICM). Sehingga penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu pada aspek gaya kepemimpinan 

Islamic Centre Mu’adz bin Jabal dalam konteks keberagamaan masyarakat kota 

Kendari. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal sebagai berikut: 

1. Gaya Kepemimpinan Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal (ICM) 

dalam meningkatkan keberagamaan masyarakat kota Kendari Sulawesi 

Tenggara. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di kota Kendari Sulawesi 

Tenggara dapat menerima dengan baik dan cepat terhadap Kepemimpinan 

Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal” (ICM). 
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3. Karakteristik otoritas kepemimpinan Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin 

Jabal” ICM dalam konteks paham keberagamaan masyarakat kota Kendari 

Sulawesi Tenggara. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. 

Manfaat teoritis diberikan dalam bentuk khazanah pengetahuan yang semakin 

dalam dan luas dalam mencermati fenomena-fenomena munculnya lembaga 

keagamaan di Indonesia. Manfaat teoritis juga didapatkan dari fenomena 

kecenderungan masyarakat memilih lembaga pendidikan agama dalam konteks 

modernisasi dan globalisasi.  

Manfaat praktis bisa diperoleh oleh pengurus lembaga keagamaan  

Pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal”  (ICM) Kota Kendari dalam 

melihat keberadaan dirinya sendiri sebagai satu otoritas keagamaan yang mampu 

menghadapi keberagamaan masyarakat, baik dalam bentuk dukungan maupun 

penolakan. Pascasarjana IAIN Kendari sebagai lembaga keagamaan juga 

diharapkan memperoleh manfaat praktis dengan penelitian yang demikian, 

sebagai salah satu fakta sumber pendidikan dan dakwah Islam di kota Kendari. 

Manfaat praktis secara lebih luas diperuntukkan kepada masyarakat sekitar 

khususnya dan masyarakat kota Kendari pada umumnya dalam merespon agama 

dan praktek keberagamaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 
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Bab satu adalah pendahuluan, yang di dalamnya dikemukakan tentang 

latar belakang masalah, identifikasi, fokus dan rumusan masalah, penelitian 

terdahulu yang relevan, kerangka teoritis, tujuan dan manfaat penelitian, 

metodologi penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab dua merupakan gambaran umum obyek penelitian, yang terdiri dari 

struktur kepemimpinan pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal”  (ICM) 

Kota Kendari, kurikulum pendidikan dan dakwah Islamic Centre “Mu’adz bin 

Jabal”  (ICM) Kota Kendari dan gambaran umum jama’ah Islamic Centre 

“Mu’adz bin Jabal”  (ICM) Kota Kendari. 

Bab tiga berupa gaya kepemimpinan pendidikan Islamic Centre “Mu’adz 

bin Jabal” (ICM) Kota Kendari, yang berisi tentang langkah-langkah 

kepemimpinan pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal”  (ICM) Kota 

Kendari dalam meningkatkan keberagamaan masyarakat Kota Kendari. 

Bab empat tentang otoritas keagamaan kepemimpinan pendidikan Islamic 

Centre “Mu’adz bin Jabal”  (ICM) Kota Kendari  yang terdiri beberapa hal yaitu, 

realitas keberagamaan masyarakat sekitar Islamic Centre Mu’adz bin Jabbal 

(ICM), karakteristik  kepemimpinan pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin 

Jabal” (ICM) Kota Kendari, dan implementasi kepemimpinan profetik  

pendidikan Islamic Centre “Mu’adz bin Jabal”  (ICM) Kota Kendari dalam 

pemahaman agama masyarakat Kota Kendari. 

Bab lima ialah penutup berisi dua hal yaitu kesimpulan dan rekomendasi. 

 

 


