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BAB II 

LANDASAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Konsep Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan dalam 

menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi. Memimpin adalah aktivitas yang 

menyangkut dua pihak, yang memimpin dan yang dipimpin. Antara keduanya 

harus selalu menjalin kerjasama, bila tidak maka sasaran yang diharapkan sulit 

untuk dicapai. Memimpin manusia merupakan salah satu bagian penting dari 

usaha-usaha actuating. 

Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mencapai 

tujuan organisasi. Kepemimpinan dihadapkan dengan berbagai faktor seperti, 

struktur, koalisi, kekuasaan dan kondisi lingkungan organisasi. Kepemimpinan 

menjadi salah satu alat yang mempermudah dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan yang menimpa organisasi.14 Hersey dan Balchard mendefinisikan 

kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang atau perilaku kelompok yang 

bertindak dalam suatu manajemen. Upaya ini bertujuan untuk mencapai tujuan 

perorangan maupun tujuan orang lain.15 

                                                     
14Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet.III, h. 15 

15Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah, (Yogyakarta: 

Listafariska, 2005), Cet.II, h. 67 
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Al-Qur’an menyebut kepemimpinan tidak secara tersurat karena 

kepemimpinan (leadership) adalah istilah dalam manajemen organisasi. Tetapi 

tidak berarti al-Qur’an tidak sama sekali membicarakan masalah kepemimpinan, 

karena dalam al-Qur’an kepemimpinan disebut dengan khalifah, wali, dan 

lainnya. Menurut konsep al-Qur’an kepemimpinan berada dan dipikul oleh setiap 

orang dan tidak terbatas hanya bagi orang yang punya jabatan saja. 

Kepemimpinan yang diartikan dengan jabatan adalah pemahaman yang sangat 

sempit dan belum tuntas dalam menghayati makna kepemimpinan. Allah swt 

berfirman dalam QS al-Baqarah /2: 30 yang menyatakan:  

                             

                         

       

Terjemahnya:  

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau 

hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di 

sana, sedangkan kami bertasbih memujiMu dan menyucikan namaMu?” 

Dia berfirman, “Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui”.16 (QS al-Baqarah /2: 30) 

 

Allah swt memberitahukan ihwal pemberian karunia kepada Bani Adam 

dan penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di al-Mala'ul 

A'la, sebelum mereka diadakan. Maka ada firman Allah swt yang terjemahnya,  

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat."  

                                                     
16 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 06 
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Maksudnya, hai Muhammad, ceritakanlah hal itu kepada kaummu.  

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi."  

Yakni, suatu kaum yang akan menggantikan satu sama lain, kurun demi 

kurun, dan generasi demi generasi, sebagaimana Allah swt berfirman, "Dialah 

yang menjadikankamu sebagai khalifah-khalifah di bumi." (Faathir ayat 39)  

Itulah penafsiran khalifah yang benar, bukan pendapat orang yang 

mengatakan bahwa Adam merupakan khalifah Allah di bumi dengan berdalihkan 

firman Allah swt, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi."  

Dan dari ayat tadi terdapat delapan poin pelajaran yang dapat dipetik:  

1. Posisi dan kedudukan manusia di alam ini sangat tinggi, sebagaimana yang 

Allah swt paparkan masalah tersebut di hadapan para Malaikat-Nya. 

2. Pengangkatan wakil dan pemimpin Ilahi, ada di tangan Allah swt.  

3. Penjelasan topik-topik penting yang menimbulkan pertanyaan, dan 

pemberian jawaban bagi soal-soal serta hal-hal yang belum jelas, adalah 

perbuatan yang sangat berharga, sebagaimana yang Allah swt perbuat 

berkenaan dengan penciptaan manusia, sehingga hilanglah ketidakjelasan 

dan keraguan para Malaikat. 

4. Pemimpin dan khalifah Allah haruslah seorang yang adil bijaksana, bukan 

orang yang fasik dan pembuat kerusakan. Oleh karena itu para Malaikat 

bertanya, bagaimana mungkin manusia yang suka menumpahkan darah 

berperan sebagai wakil Allah di bumi? 

5. Dalam membandingkan diri kita dengan orang lain, hendaknya kita tidak 

melihat hanya segi-segi negatif dan titik-titik kelemahan orang lain, dan 
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melihat diri kita sendiri hanya dari segi-segi positif, lalu kita tergesa-gesa 

mengambil kesimpulan. 

6. Ukuran kemuliaan dan keutamaan bukan hanya ibadah. Akan tetapi 

diperlukan hal-hal lain. Meskipun para Malaikat memiliki kelebihan 

dibanding dengan manusia dalam hal ibadah kepada Allah swt, namun 

mereka tidak dipilih oleh Allah swt untuk menjadi khalifah-Nya di bumi. 

7. Penyimpangan dan kesesatan sejumlah manusia, tidak menghalangi 

perkembangan dan kesempurnaan manusia-manusia yang lain. Meskipun 

Allah swt mengetahui bahwa sekelompok manusia akan memilih jalan 

kesesatan, namun Allah swt tidak mencegah penciptaan dan pengangkatan 

manusia sebagai khalifah-Nya. 

8. Mengajukan pertanyaan dengan tujuan menambah pengetahuan dan 

menyingkirkan ketidakjelasan, sama sekali tidak terlarang, bahkan 

merupakan kebaikan. Pertanyaan para Malaikat bukan untuk memprotes 

perbuatan dan rencana Allah swt, tetapi untuk menghapus ketidakjelasan 

yang ada pada mereka. 

Jadi konsep kepemimpinan secara umum berfungsi sebagai pengatur dan 

pengawas bagi jalannya sebuah lembaga. Kepemimpinan sebagai kemampuan 

atau kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, 

mengajak, menuntun, dan menggerakkan, atau kalau perlu, memaksa orang lain 

agar menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat 

membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. Sesungguhnya, 

kepemimpinan merupakan seni untuk mempengaruhi aktivitas individu atau 
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kelompok secara sengaja untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan akhir dari 

kepemimpinan adalah mengoptimalkan semua potensi organisasi sehingga 

tercipta kinerja organisasi yang sehat. 

Kata kepemimpinan merupakan terjemahan dari kosakata bahasa Inggris, 

leadership.  Dalam bahasa Arab kosakata yang dekat dengan kosakata 

kepemimpinan adalah al-imamiyah, ra’iyah, sulthaniyah, al-khilafah dan al-

mulkiyah, yang secara harfiah berarti orang yang berada di barisan depan, yang 

mengasuh, yang mengepalai, yang menjadi khalifah dan yang menjadi raja. 

Menurut Mc Gregor terdapat empat aspek yang mempengaruhi 

kepemimpinan, yaitu karakteristik kepribadian pemimpin, sikap kebutuhan dan 

karakteristik pribadi pengikut, karakteristik organisasi, dan keadaan lingkungan 

social dan politik.17 Disamping itu, aspek penting lain dalam kepemimpinan 

adalah adanya kekuasaan sebagai sumber wewenang untuk menentukan tindakan 

dalam mencapai tujuan.  

Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khilafah. Maka tidak 

heran jika akhir-akhir ini semakin nyata perjuangan otoritas keagamaan tertentu 

untuk membelokkan bentuk negara Indonesia menjadi khilafah. Kepemimpinan 

dalam lembaga keagamaan menjadi sesuatu yang niscaya. Kepemimpinan 

melahirkan norma dan aturan dan kepemimpinan juga melahirkan otoritas yang 

mapan. Dalam sebuah lembaga agama, kepemimpinan terpantul dengan jelas 

dalam setiap sudut lembaga yang bersangkutan, pada personil dan stafnya, pada 

                                                     
17 Mc. Gregor dalam Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

Mengembangkan Budaya Mutu, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 

2010), h. 22. 
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aturan dan tata tertib yang disepakati, pada kurikulum yang dirancang, dan pada 

program kerja yang menjadi ruh lembaga tersebut. 

Kepemimpinan lembaga Islam ada di tangan otoritas pemimpin Islam, 

seperti ulama, kyai, ustadz, da’i, penceramah. Dalam masyarakat Indonesia, 

sebutan kyai dibedakan dari ulama atau pemilik akses pengetahuan agama lainnya 

(guru agama atau ustadz). Ulama memiliki fungsi dan peran sosial yang lebih 

tradisional dan orthodox sebagai cendekiawan penjaga tradisi yang dianSWTap 

sebagai identitas primordial, sebagai penegak keimanan dengan cara mengajarkan 

doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan orthodox 

di kalangan umat Islam. Ulama berasal dari bahasa Arab dan lebih umum bisa 

merujuk pada siapapun yang memiliki akses pengetahuan agama, tidak perduli 

subyek dan lokusnya. Sementara kyai adalah sebutan lebih khusus yang merujuk 

pada masyarakat Jawa yang memiliki sebutan yang berbeda dari masyarakat 

lainnya; Ajengan di Jawa Barat, Tuan Guru di Lombok, Tengku di Aceh, Gurutta 

di Sulawesi Selatan. 

Kepemimpinan juga tidak jarang dihubungkan dengan kekuasaan. Max 

Weber membagi kekuasaan atau otoritas dalam tiga tipe, yaitu (a) otoritas 

tradisional, (b) otoritas kharismatik, dan (c) otoritas legal-rasional.18 Otoritas 

tradisional yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi masyarakat yang 

berbentuk kerajaan dimana status dan hak para pemimpin sangat ditentukan oleh 

adat kebiasaan. Otoritas kharismatik didasarkan pada pengakuan terhadap kualitas 

istimewa dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunitas bentukannya. 

                                                     
18 Max Weber & Talcott Parsons, The Theory of Social and Economic Organization, 

(New York: Free Press, 1997), h. 328. 
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Tipe ini dimiliki oleh seseorang karena kharisma kepribadiannya. Kelemahannya, 

kekuasaan tipe ini akan hilang atau berkurang apabila yang bersangkutan 

melakukan kesalahan fatal. Selain itu, juga dapat hilang apabila pandangan atau 

paham masyarakat berubah. Sementara otoritas legal-rasional, yaitu otoritas yang 

berlandaskan sistem yang berlaku, bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas, 

diundangkan dengan tegas, dan batas wewenang para pejabat atau penguasa 

ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan serta kesetian tidak ditujukan kepada 

pribadi pemimpin, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal.  

Dalam kepemimpinan atau kekuasaan agama, seorang pemimpin atau 

kekuasaan berada di tangan otoritas seorang kyai, ulama, atau ustadz. Sebutan 

kyai dalam masyarakat Jawa menampakkan sumber-sumber otoritas yang 

bervariasi. Penelitian Endang Turmudi di Jombang menemukan bahwa berbagai 

varian kyai dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu kyai pesantren, kyai 

tarekat, kyai politik, dan kyai panggung, bahkan seorang kyai dapat memiliki dua 

atau lebih kategori.19  

Keberhasilan seorang pimpinan agama lebih disebabkan oleh keunggulan 

wibawanya dalam memimpin organisasi. Kewibawaan pemimpin berkaitan pula 

dengan ruang lingkup otoritas yang dimilikinya, yaitu pola pemakaian 

kewibawaan yang terbaik, cara menggunakan kewibawaan pemimpin yang 

berhasil, dan seberapa banyak kewibawaan secara optimal digunakan. Semakin 

kharismatik seorang pemimpin lembaga agama, semakin banyak masyarakat yang 

                                                     
19 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 

105. 
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akan berduyun-duyun untuk belajar dari pemimpin tersebut, sehingga lembaga 

tersebut akan lebih besar dan berkembang pesat. 

Dan meskipun kepemimpinan memiliki makna yang beragam sesuai 

perspektif dan dimensi yang menarik para peneliti, tetapi secara umum makna 

kepemimpinan adalah kemampuan dan proses mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan tertentu.20 Seperti yang dilakukan oleh Michael H. Hert, dengan 

mempertimbangkan kemampuan dan proses mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw maka Michael 

menempatkannya  pada urutan pertama di antara 100 tokoh yang paling 

berpengaruh dalam sejarah.21 Kepemimpinan Nabi Muhammad saw yang 

menempati nomor satu tersebut pada era ini dikenal dengan nama kepemimpinan 

profetik, yaitu kepemimpinan yang diwarnai dengan nilai-nilai kenabian atau 

secara tekstual adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada sifat-sifat kenabian. 

Seorang pemimpin lembaga agama yang kharismatik sangat dominan 

karena telah melaksanakan kepemimpinan profetik. Nilai profetik yang dapat 

dijadikan tolok ukur perubahan sosial ini tercakup pada ketiga kandungan nilai, 

dalam QS. ali-Imran/3:110 

                                                     
20Sus Budiharto, Peran Kepemimpinan Profetik dalam Kepemimpinan Nasional, 

(Yogyakarta: Seminar Nasional The 1st  Conference On Islamic Psychology dan Inter Islamic 

Conference On Psychology, 27 Februari 2015). 

21Michael H.Hert, Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah, Terjemahan 

H.Mahbub Dhunaidi,(Jakarta Pusat: PT Dunia Pustaka Jaya, 1982) h.5 
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Terjemahnya:  

“Engkau adalah umat yang terbaik yang diturunkan di tengah manusia 

untuk menegakkan kebaikan (amar ma’ruf), mencegah kemunkaran (nahi 

munkar) dan beriman kepada Allah swt”.22 

 

Mereka dianggap umat terbaik, karena mereka menyempurnakan diri 

mereka dengan iman yang menghendaki untuk melaksanakan segala perintah 

Allah swt, dan karena mereka menyempurnakan pula orang lain dengan menyuruh 

berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar, atau dengan kata lain mengajak 

manusia kepada Allah swt, berjihad dan mengerahkan kemampuan untuk 

mengembalikan mereka dari kesesatan dan kemaksiatan. Ayat ini merupakan dalil 

keutamaan umat Nabi Muhammad saw dibanding umat-umat yang lain. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

ُّمُِتت َنْيِعْبَسً ةَُّمأ ُْمتَْنأ اَهُرْيَخ  هللِا َىلَع َرْك اَهُم  ا   ْمُكَّنِإ َنْو

"Sesungguhnya kalian yang menyempurnakan menjadi tujuh puluh umat. 

Kalianlah umat yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah." (HR. Ahmad, 

Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam 

Shahihul Jami' no. 2301). 

                                                     
22 Departemen Agama RI,  al-Qur’an dan Terjemahnya....,h. 64 
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Kuntowijoyo menginterpretasikan bahwa ayat di atas memuat tiga nilai 

dasar, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi. Humanisasi sebagai deriviasi 

dari amar ma’ruf mengandung pengertian memanusiaan manusia. Liberasi yang 

diambil dari nahi munkar mengandug pengertian pembebasan. Sedangkan 

transendensi merupakan dimensi keimanan manusia.23 Ketiga muatan nilai itu 

mempunyai implikasi yang sangat mendasar dalam rangka membingkai 

kelansungan hidup manusia yang lebih humanistik. Kepemimpinan profetik 

adalah kepemimpinan yang membebaskan penghambaan manusia hanya kepada 

Allah swt. Artinya poin perbedaan antara kepemimpinan profetik dengan 

kepemimpinan lainnya adalah misi dunia dan misi akheratnya.   

Secara tekstual, kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang 

berlandaskan sifat-sifat kenabian atau yang berusaha mempengaruhi orang lain 

berdasarkan ajaran kenabian. Sifat-sifat kenabian yang juga sebagai ajaran adalah: 

shidiq, amanah, tabligh dan fathonah. Hal  demikian dapat dipahami karena 

menurut John M. Echols dan Hassan Shadily dalam bukunya menyatakan bahwa, 

prophet diartikan dengan nabi dan prophetic merupakan kata sifat yang artinya  

yang bersifat kenabian.24 Dikuatkan lagi dalam Kamus Ilmiah Populer, bahwa 

profetik artinya adalah kenabian.25  

                                                     
23 Kuntowijoyo, Ilmu Sosial Profetik, UQ, Vol. 1 No.1/1989 h. 14 

24 John M.Echols dan Hassan Shadily, ( Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT Gramedia, 

Cetakan ke XXIII:1996), h. 452.   

25 Windy Novia,  Kamus Ilmiah Populer.( Jakarta: Wacana Intelektual:2009), h. 390 
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Al-Qur’an menerangkan nilai-nilai kepemimpinan profetik selain di surah 

Al-Imran ayat 110, juga ada di surah yang sama yaitu Ali-Imran ayat 164 dan 

surah Al-Baqarah ayat 129 dan ayat 151. 

QS. Ali-Imran/3:164 

                             

                                

 

 

Terjemahnya:  

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman 

ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan 

mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, 

membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab 

dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, 

mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.26 

Ayat 164 Surat Ali Imran   adalah ayat yang memuat  manhaj pendidikan 

Alquran yang dilakukan Nabi sebagai guru. Tiga manhaj tersebut yaitu: 

1. Manhaj al-Tilawah. Dalam hal ini bermuatan penanaman awal  Aqidah 

dan akhlak. Rasul mendidik manusia untuk dapat membaca, memahami isi 

yang dibaca, mengikuti apa yang ada di dalamnya. 

2. Manhaj Tazkiyah. Dalam ini bermuatan pembersihan, aqidah, Akhlaq; dan 

harta. Rasul mendidik manusia untuk bermoral bersih bersikap, berprilaku 

yang baik. Tidak hanya mendidik manusia supaya pandai dan berilmu, tapi 

juga menjadikan manusia yang bersih  dalam pandangan Allah swt. 

                                                     
26 Departemen Agama RI,  al-Qur’an dan Terjemahnya....,h. 71 
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3. Manhaj ta’lim Al-Kitab wal hikmah.  Dalam bagian ini bermuatan 

pengembangan, pembinaan Rasulullah mendidik manusia agar 

berkembang, maju, berilmu pengetahuan yang dalam, berbuat atas suatu 

pekerjaan berdasarkan kepada ilmu, bukan karena taqlid. 

Para pakar pendidikan Barat telah merumuskan hakikat tujuan Pendidikan 

yaitu; 

1. Kognitif yaitu, menumbuhkan dan mengembangkan proses berpikir. 

2. Afektif yaitu, pembentukan sikap atau pembentukan kepribadian. 

3. Psikomotor yaitu, pembentukan keterampilan. 

Kandungan Surat Ali-Imran ayat 164 ini adalah kabar yang menegaskan, 

bahwa kepemimpinan profetik adalah karunia bagi orang-orang yang beriman. 

Menjadi karunia disebabkan para pemimpin profetik menjadi marga lantaran 

untuk mengetahui arah kehidupan, dan menjadi media migrasi dari gelap menuju 

cahaya, dari keterbelakangan menuju ilmu dan hikmah. 

Dalam QS al-Baqarah/2:129, setelah selesai Ibrahim a.s. membina 

Baitullah itu dengan puteranya yaitu Ismail a.s. dan selesai pula dia mengerjakan 

Haji dengan tuntunan Jibril sendiri, maka dia menyerahkan diri dan berdoa agar 

anak-cucunya pun menjadi orang-orang yang Muslim kepada Allah swt, maka 

akhirnya ditutupnyalah permohonannya dengan suatu permohonan lagi; 

                              

                 

Terjemahnya:  
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“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan 

mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan 

mengajarkan kepada mereka Al Kitab (al-Qur’an) dan Al-Hikmah (As-

Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

Kuasa lagi Maha Bijaksana”.27 

 

Di dalam beberapa ayat disebut bahwa salah satu bawaan budi Nabi 

Ibrahim a.s. itu ialah awwaah, artinya penghiba, amat halus perasaan, tidak tega 

hati. Dan perasaan beliau yang halus itu terdapat di dalam nama beliau sendiri, 

yaitu Ibrahim. 

Menurut keterangan al-Mawardi, dan dikuatkan pula oleh catatan Ibnu 

Athiya, Ibrahim itu adalah bahasa Suryani, yang rumpun asalnya bersamaan 

dengan bahasa Arab. Dia adalah gabungan di antara dua kalimat, yaitu Ib dan 

Rahim. Ib sama artinya dengan Abun dalam bahasa Arab, yang berarti bapak atau 

ayah. Rahim dalam bahasa Suryani sama artinya dengan Rahim dalam bahasa 

Arab, yang berarti penyayang. Jadi Ibrahim artinya ialah ayah yang penyayang. 

Maka ayah yang penyayang ini tidaklah merasa puas dengan menyatakan 

menyerahkan dirinya bersama puteranya Ismail a. s. saja kepada Allah swt, 

menjadi Muslimaini Laka (berdua menyerahkan diri kepada Engkau), rnalahan 

dimohonkannya pula anak-cucunya, sehingga tetaplah terpelihara Rumah Allah 

atau Ka'bah itu, jangan sampai menjadi rumah-rumah tempat berhala. Tetapi ayah 

yang penyayang itu rupanya amat jauh pandangannya ke zaman depan, berkat 

tuntunan Tuhan. Tidak puas hanya memohon anak-cucunya menjadi Islam semua, 

bahkan beliau memohonkan pula agar di antara anak dan cucunya itu dikemudian 

hari dibangkitkan seorang yang menjadi Rasul Allah. 

                                                     
27 Ibid, h. 20 
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Surat al-Baqarah ayat 129 ini  berbicara tentang permohonan Nabi Ibrahim 

kepada Allah swt supaya diberi keturunan yang mampu memimpin orang yang 

beriman. Dan kemudian ada jawaban yang muncul dalam QS al-Baqarah /2: 151 

                       

                     

 

 

Terjemahnya:  

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) 

Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan 

ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan 

kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa 

yang belum kamu ketahui”.28 

 

Makna dari ayat ini mereka yang bertilawah Al Qur’an secara benar adalah 

dengan ittiba’/mengikutinya. Ibnul Qoyyim Rohimahullahmengatakan setelah 

memaparkan tilawah ada dua yakni tilawah lafdziyah dan tilawah makna,“Intinya 

tilawah yang hakiki adalah tilawah/membaca makna dari ayat-ayat Allah, 

ittiba’/mengikutinya, membenarkan semua beritanya, melaksanakan perintahnya, 

menjauhi larangannya, mematuhinya seluruh tuntunannya”. 

Kemudian Beliau Rohimahullah mengatakan, “Tilawah makna 

kedudukannya lebih mulia dari pada sekedar tilawah lafdziyah dan orang yang 

mengerjakannya adalah orang yang dikatakan sebagai ahli Al Qur’an yang 

teruntuk bagi mereka pujian di dunia dan akhirat.Sesungguhnya mereka itulah 

yang dikatakan sebagai ahli tilawah dan ittiba’ yang sebenarnya”. 

                                                     
28 Ibid, h. 23 
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Misi kepemimpinan profetik dalam ketiga ayat di atas adalah misi tilawah 

(membacakan) tanda-tanda pesan (ayat) Allah baik yang qauliyyah atau 

kauniyyah. Misi berikutnya adalah misi tazkiyah, penyucian atau penumbuhan. 

Kedua makna tazkiyah terakhir dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam tulisan 

Hendrawan.29 

Misi terakhir dari ketiga ayat tadi adalah ta’liimu al-kitaab wa al-hikmah 

(mengajarkan pengetahuan dan kearifan). Dalam pandangan Hendrawan, ta’lim 

al-kitab mewakili semua disiplin ilmu yang bersumber dari wahyu (qauliyyah), 

sedangkan ta’liimu al-hikmah dalah representasi ilmu-ilmu kauniyyah. 

Didalamnya tercakup filsafat, sains, dan pengetahuan yang bersifat ‘irfaniy 

melalui metode sufistik.30 

Setiap pemimpin dalam kepemimpinannya mempunyai gayanya masing-

masing dalam upaya mempengaruhi aktivitas orang lain. Gaya kepemimpinan, 

pola kepemimpinan atau tingkah laku yang sering digunakan dinamakan dengan 

gaya utama. Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-

gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya 

kepemimpinan adalah sekumpulan  ciri yang digunakan pimpinan untuk 

mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dalam pengertian lain 

                                                     
29 Hendrawan, Sanera,  Spiritual Management: From Personal Enlightment Towards 

God Corporate Governance, (Bandung: Mizan:209), h. 153. 

30 Ibid. hal. 155 
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gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering 

diterapkan oleh seorang pemimpin.31 

Dalam pengertian lain, gaya kepemimpinan merupakan ringkasan 

bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan 

bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang 

mengamati dari luar. Maka idealnya seorang pemimpin harus memiliki berbagai 

macam gaya untuk menghadapi segala keadaan. Menurut Heidjrachman dan S. 

Husnan gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk 

mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu dalam mencapai 

tujuan tertentu.32  

Demikian juga Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana mendefinisikan 

bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam 

berinteraksi dengan bawahannya.33 Masih menurut pendapatanya, secara umum 

gaya kepemimpinan yang dikenal ada enam macam; 1) otokratis 2) demokratis 3) 

partisipatif 4)  laizzes faire 5) orientasi pada tujuan dan 6) situasional. Dari enam 

macam ini bisa ditambahkan satu macam lagi yaitu; profetik. 

1. Otokratis 

Gaya kepemimpinan ini disebut juga dengan kepemimpinan 

diktator atau direktif. Keputusan yang diambil tanpa melalui konsultasi 

dengan bawahan atau karyawan yang akan dipengaruhi untuk 

                                                     
31 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan 

Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah,( Yogyakarta: Pustaka Edukasi:2010), h. 88 

32 Heidjrachman,  Manajemen Personalia,( Yogyakarta: BPFE:2002), h. 224 

33 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana,  (Total Quality Manajemen (TQM) edisi revisi, 

Yogyakarta: Andi:2001), h. 161 



30 

 

 

 

melaksanakan keputusan. Gaya ini memiliki ketergantungan kepada yang 

berwenang dan menganggap bahwa orang-orang tidak akan berbuat 

kecuali jika diperintah. Dan gaya ini tidak mendorong adanya 

pembaharuan serta menganggap dirinya sangat diperlukan. 

Sondang P.Siagian menerangkan bahwa ciri-ciri kepemimpinan 

otokratis adalah; 34   

a. Menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik sendiri 

b. Mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 

c. Menganggap bawahan sebagai alat semata 

d. Tidak mau menerima pendapat, saran dan kritik dari anggotanya 

e. Tergantung pada kekuasaan formal 

f. Menggerakkan bawahan dengan pendekatan paksaan dan bersifat 

mencari kesalahan/hukuman. 

Kepemimpinan otokratis tidak menjadikan musyawarah dan rapat 

sebagai media yang penting karena musyawarah dan rapat dianggap hanya 

berarti menyampaikan berbagai instruksi. Adanya perbedaan antara 

pimpinan dan bawahan dianggap sebuah pembangkangan, tidak taat dan 

pelanggaran disiplin. 

2. Demokratis  

Gaya kepemimpinan demokratis dikenal juga dengan istilah 

kepemimpinan kosultatif atau konsensus. Dalam proses sebuah keputusan 

pemimpin demokratis selalu melibatkan bawahan atau karyawannya, 

                                                     
34 Sondang P.Siagian,  Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung:1971), h.53 
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meskipun pemimpin yang menetapkan keputusan akhir tetapi setelah 

menerima masukan dan rekomendasi dari anggota. 

Menurut Sondang P.Siagian, kepemimpinan demokratis memiliki 

sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Dalam menggerakkan bawahan bertitik tolak pada pandangan bahwa 

manusia adalah makhluk mulia 

b. Selalu menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan 

kepentingan dan tujuan bawahan 

c. Senang menerima saran, pendapat dan kritik 

d. Mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan 

e. Memberikan kebebasan dan bimbingan kepada bawahan 

f. Berusaha agar bawahan lebih sukses daripada dirinya 

g. Selalu mengembangkan kapasitas pribadinya sebagai pemimpin. 

3. Partisipatif  

Dan istilah lain untuk kepemimpinan partisipatif adalah 

kepemimpinan terbuka, bebas atau non directive. Pemimpin partisipatif 

hanya menyajikan informasi suatu masalah dan memberikan kesempatan 

kepada anggota tim untuk mengembangkan strategi dan pemecahannya. 

Adapun kritik terhadap pendekatan ini menyatakan bahwa pembentukan 

konsensus hanya membuang waktu dan hanya berjalan bila semua orang 

yang terlibat memiliki komitmen terhadap kepentingan utama organisasi. 

4. Laissez Faire 
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Gaya kepemimpinan laissez faire merupakan kebalikan gaya 

kepemimpinan otoriter. Dan sedikit keuntungan dari gaya kepemimpinan 

laissez faire adalah adanya kesempatan mengembangkan diri bagi anggota 

atau bawahan. Namun demikian sisi negatif gaya kepemimpinan laissez 

faire lebih dominan karena biasanya struktur organsasinya tidak jelas serta 

segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan pengawasan dari pimpinan. 

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez faire antara lain 

adalah: 

a. Tidak yakin pada kemampuan diri sendiri 

b. Tidak berani menetapkan tujuan kelompok 

c. Tidak berani menanggung resiko, dan 

d. Membatasi komunikasi dalam hubungan kelompok. 

 

5. Orientasi pada Tujuan 

Adalah gaya kepemimpinan yang berdasarkan hasil atau sasaran. 

Tim atau anggota diminta untuk memusatkan perhatiannya pada tujuan 

yang ada karena hanya strategi yang dapat menghasilkan kontribusi nyata 

dan dapat diukur dalam mencapai tujuan organisasi. Kritik terhadap gaya 

kepemimpinan ini karena memiliki fokus yang sempit dan sering berfokus 

pada perhatian yang keliru. 

6. Situasional  

Asumsi yang digunakan dalam gaya kepemimpinan ini adalah 

tidak ada satu pun gaya kepemimpinan yang tepat bagi setiap manajer 
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dalam segala kondisi. Maka gaya kepemimpinan situasional akan 

menerapkan gaya tertentu berdasarkan pertimbangan atau faktor seperti, 

pemimpin, pengikut, situasi struktur tugas, peta kekuasaan dan dinamika 

kelompok. Maka gaya kepemimpinan situasional dikenal juga dengan 

kontigensi atau gaya kepemimpinan tidak tetap (fluid). 

Menurut Hersey, perilaku dan gaya kepemimpinan bersifat 

situasional. Pemimpin atau manajer harus menyesuaikan responnya 

menurut kondisi atau tingkat perkembangan kematangan, kemampuan dan 

minat karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Respon seorang 

manajer dalam perilaku kepemimpinannya memberikan pengarahan dan 

dukungan yang bersifat sosioemosiona dan manajer harus menyesuaikan 

tingkat kematangan karyawannya.35 

Gaya kepemimpinan yang keberadaannya sudah sejak lama tetapi jarang 

dikemukakan yaitu, gaya kepemimpinan profetik. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa, secara tekstual, kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan 

yang memiliki empat aspek, yaitu  shidiq (jujur dan mengikuti kebenaran nurani), 

amanah (bertanggungjawab dan terpercaya), tabligh (berkomunikasi empatik 

danefektif) dan fathonah (cerdas karena taqwa). Pemimpin yang berakarakter 

sidiq senantiasa jujur kepada Tuhannya, dirinya sendiri, orang lain dan alam 

semesta. Pemimpin yang berkarakter amanah senanatiasa setia, terpercaya, 

profesional dan penuh tanggungjawab. Pemimpin yang berkarakter tabligh 

senantiasa menyampaikan informasi seperti adanya, transparan dan ber-amar 

                                                     
35 Hersey Paul,  Kunci Sukses Pemimpin Situasional, (Jakarta: Delaprasata:1994), h. 158   
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ma’ruf nahi munkar. Adapun yang berkarakter fathonah adalah cerdas, mampu 

mengatasi masalah berdasarkan ketaqwaan kepada Allah swt. 

Kepemimpinan profetik diartikan sebagai kemampuan pemimpin untuk 

mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain mencapai tujuan bersama 

dengan meneladani kehidupan para nabi/prophet (Budiharto & Himam, 2006). 

Istilah profetik di Indonesia diperkenalkan oleh Kuntowijoyo melalui gagasannya 

mengenai pentingnya ilmu sosial transformatif yang disebut ilmu sosial 

profetik.2336 

Bila berkaca terhadap kondisi saat ini, sebagai sebuah gambaran tentang 

kepemimpinan profetik adalah apa yang dilakukan atau dinyatakan oleh walikota 

Surabaya, Ibu Tri Rismaharini. Pada sebuah wawancara yang ditayangkan salah 

satu televisi swasta nasional, Risma telah menyampaikan pernyataan yang 

menghentak, bagi dia jabatannya sebagai walikota bukan sekedar jabatan an sich, 

melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan 

Tuhan. 37 

Kesebangunan antara pernyataan Risma dengan kebijakan yang 

diambilnya, telah menunjukkan bahwa spiritualitas pemimpin mampu mendorong 

pada perbuatan yang berdimensi celestial. Spiritualitas telah mampu membangun 

proximity antara pemimpin dengan rakyatnya. Spiritualitas telah menghubungkan 

jurang rumitnya birokrasi dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Dan 

                                                     
36 Sus Budiharto, Peran Kepemimpinan Profetik dalam Kepemimpinan Nasional, 

(Yogyakarta:27 Februari 2015, Seminar Nasional The 1st National Conference on Islamic 

Psychology dan Inter-Islamic Conference on Psychology) 

37.http://www.dakwatuna.com/2014/04/03/48898/membumikan-kepemimpinan-

profetik/#axzz3bDINcho8.26.05.2015.12.06 
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kepemimpinan yang berlandaskan spiritualitas seperti inilah yang disebut dengan 

gaya kepemimpinan profetik. Artinya, seorang pemimpin profetik adalah seorang 

yang telah selesai memimpin dirinya. Sehingga upaya memengaruhi orang lain, 

merupakan proses leading by example atau memimpin dengan keteladanan. 

2. Pendidikan dalam Islam 

 Terdapat dua sumber dalam pendidikan Islam, yaitu al-Qur’an dan 

Sunnah. Untuk merumuskan dan mencapai tujuan hidup melalui wahana 

pendidikan harus selalu memperhatikan isyarat al-Qur’an karena al-Qur’an tidak 

pernah lepas dari isyarat pendidikan. Adapun Sunnah mempunyai dua fungsi 

adalah: (a) menjelaskan metode pendidikan Islam yang bersumber dari al-Qur’an 

secara konkret dan penjelasan lain yang belum dijelaskan al-Qur’an (b) 

menjelaskan metode pendidikan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw 

dalam kehidupan sehari-hari serta cara menanamkan keimanan.38 

 Proses pendidikan pada era Makkah oleh Nabi Muhammad saw 

dilaksanakan di Dar-Al-Arqam sebagai pusat pendidikan dan da’wah. Dan pada 

era Madinah Nabi Muhammad saw membangun masjid yang berfungsi sebagai 

tempat ibadah tetapi sekaligus sebagai tempat pendidikan. Di masjid tersebut ada 

yang namanya shuffah yang berfungsi juga sebagai tempat pendidikan serta 

tempat tinggal bagi yang tidak memiliki rumah atau pendatang baru. 

 Tentang tujuan pendidikan Islam pada dasarnya sama dengan semua 

tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia agar manusia tidak melakukan 

hal-hal yang bersifat syaithoniyah dan hayawaniah atau semua perbuatan 

                                                     
38 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media:2012) h.33-34 
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madhmumah (tercela). Seperti UNESCO pun telah mencanangkan bahwa ada 

empat pilar tujuan pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to 

be dan learning to live together. Empat pilar tersebut mewacanakan konsep 

pendidikan secara holistis, universal, integral dan pragmatis. Dalam ranah al-

Qur’an empat pilar atau konsep pendidikan itu terkandung pada surat al-‘Asr, 103: 

ayat 1-3 yang menyifati kerugian manusia karena menyimpang dari jalan 

pendidikan Islam, baik sebagai individu, jenis, generasi maupun umat manusia 

secara keseluruhan. Firman Allah swt tersebut QS al-Asr/103: 1-3 adalah; 

                         

                

Terjemahnya:  

1. Demi masa 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran.39 

Mencermati dan menghayati kandungan Firman Allah swt tersebut, dapat 

dipahami bahwa semua manusia adalah dalam keadaan rugi atau rusak kecuali 

manusia yang beriman, beramal sholeh dan mengajak orang lain berbuat sholeh 

dan sabar. Bila dikatakan manusia beriman maka sudah pasti adalah orang 

berilmu sebab hanya iman yang berdasarkan ilmu yang dapat menjadikan 

seseorang beruntung, orang berilmu akan menjadi orang beruntung bila dia 

mengamalkan ilmunya, orang berilmu dan beramal akan beruntung bila dapat 

mencegah orang lain berbuat munkar dan mengajak orang lain berbuat baik. 

Demikian seterusnya. 

                                                     
39 Departemen Agama RI,  al-Qur’an dan Terjemahnya....,h.601 
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3. Peran Agama dalam Masyarakat 

  Agama tidak harus dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan 

modernitas. Agama dalam banyak dimensinya mempengaruhi masyarakat dan 

mempengaruhi religiusitas masyarakat yang bersangkutan. Peran agama dalam 

masyarakat mengacu kepada konsep Durkheim dalam bukunya The Elementary 

Forms 0f The Religious Life.40 Agama menurutnya adalah suatu pranata yang 

dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengikat individu menjadi suatu kesatuan 

melalui pembentukan sistem kepercayaan dan ritus. Durkheim menemukan 

hakikat agama pada fungsinya sebagai sumber dan pembentuk solidaritas 

mekanis. Agama pulalah yang mengikat orang-orang ke dalam berbagai kelompok 

masyarakat dan dalam paham-paham tertentu.41 Di tengah arus globalisasi, 

masyarakat semakin membutuhkan mekanisme untuk menyalurkan 

spritualitasnya, salah satunya dalam bentuk ikut aktif pada kegiatan lembaga 

pendidikan keagamaan. Kondisi demikian, semakin menjadikan dunia  

terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok keagamaan yang justru semakin sukar 

terintegrasi. Jika Durkheim menegaskan bahwa agama adalah faktor perekat 

integritas masyarakat, maka peran agama dalam kondisi globalisasi sekarang ini 

justru mendapatkan tempat dalam masyarakat modern. Sekali lagi ini adalah bukti 

bahwa keberadaan agama memang tidak bisa disingkirkan begitu saja.  

Fungsi agama menurut Durkheim adalah sebuah kekuatan kolektif dari 

masyarakat yang mengatasi individu-individu dalam masyarakat. Agama dengan 

                                                     
40 Emile Durkheim, The Elementary Forms of The Religious Life, (New York: The Free 

Press, 1969). 

41 Ibid 
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fungsinya sebagai perekat masyarakat seperti tesis Durkheim, maka agama 

sesungguhnya dapat mengarahkan dan mengendalikan motivasi pribadi agar 

berpartisipasi secara positif dalam kehidupan sosial, dan untuk menghadapi 

kecenderungan-kecenderungan individu yang akan lari dari kehidupan sosial. 

Selain itu, agama juga turut menjawab masalah, persoalan dan kebutuhan hidup 

pribadi atau individu tertentu. Dalam agama, manusia dikuatkan untuk 

menghadapi derita, frustasi dan kemalangan. Melalui upacara keagamaan pula, 

individu dapat membangun hubungan yang khusus dengan Yang Pencipta. Ritual-

ritual itu memberi jaminan akan hidup, kebebasan dan tanggung jawab atas nilai-

nilai moral dalam masyarakat. Tidak hanya itu, agama juga berfungsi untuk 

menjalankan dan menegakkan serta memperkuat perasaan dan ide kolektif yang 

menjadi ciri persatuan masyarakat.42 

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai sistem nilai yang 

memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi 

kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. agar sejalan dengan 

keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai, agama memiliki arti 

khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas 

yang membentuk sistem nilai dalam diri individu. Setelah terbentuk, maka 

seseorang dapat menggunakan sistem nilai agama ini dalam memahami dan 

mempraktekkan agama di kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, sistem 

nilai yang dimilikinya terwujud dalam bentuk norma-norma tentang sikap diri. 

Nilai adalah daya pendorong dalam kehidupan manusia, yang memberi makna 

                                                     
42 Ibid 
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dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Fungsi dan peran agama adalah 

memberi pengaruhnya terhadap individu baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi 

maupun pedoman hidup. 

Agama Juga sebagai nilai etika, maka dalam melakukan suatu tindakan, 

seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang 

tidak boleh menurut ajaran agamanya. Di samping itu, agama juga memberi 

harapan bagi pelakunya, di mana seseorang melaksanakan perintah agama karena 

adanya suatu harapan terhadap pertolongan dan pengampunan dari Allah swt.  

Berdasarkan pendapat Emile Durkheim di atas, dapat dikatakan bahwa 

agama dengan segala dimensinya sesungguhnya dapat berdampak pada perubahan 

sosial dan membentuk tatanan masyarakat yang terintegrasi. Fenomena agama 

dalam perspektif Durkheim menjadi sangat positif dalam menumbuhkan atau 

membangkitkan keberagamaan masyarakat dengan dinamika sosialnya.  

 

 

4. Otoritas Keberagamaan (Religious Authority)  

Kekuasaan membentuk pengetahuan dan pengetahuan menghasilkan 

wacana. Wacana keberagamaan dengan demikian dicipta oleh kekuasaan otoritas 

yang memiliki akses dan pengetahuan agama yang dianggap sah (legitimate). 

Persoalannya adalah sahnya sebuah pengetahuan atau bahkan kebenaran 

beragama tidaklah tunggal. Tak ada satupun kelompok masyarakat muslim yang 

mempunyai monopoli atas kebenaran agama. Setiap kelompok agama 

mendasarkan pemahaman agama pada ulama atau kyai mereka yang memiliki 
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akses pengetahuan agama. Ini yang disebut sebagai kompetisi sumber-sumber 

otoritas.43 

Otoritas (authority) harus dibedakan dari kekuasaan (power). Kekuasaan 

adalah sebuah kapasitas untuk mempengaruhi orang lain yang berasal dari 

individu atau kelompok, sementara otoritas adalah sebuah hak untuk berbuat, 

memimpin, atau memutuskan. Kekuasaan itu tidak dilembagakan dan cenderung 

identik dengan perlawanan dan konfrontasi, sementara otoritas 

diinstitusionalisasikan dan berhubungan dengan norma, prosedur, dan kebiasaan-

kebiasaan yang diimplementasikan dalam unit sosial.44 Teori-teori kekuasaan 

sebagaimana yang dipahami selama ini mengarah pada kekerasan atau masalah 

persetujuan (Hobbes), represif/menindas (Freud), pertarungan kekuatan 

(Machiavelli), korup (Acton) atau dominasi kelas yang didasarkan pada dominasi 

ekonomi dan pertarungan idiologis (Marx). Seseorang yang memiliki otoritas 

adalah seseorang yang selalu menjadi rujukan bagi nasehat, seseorang yang 

menjadi tempat sandaran konsultasi dalam menghadapi kesulitan hidup.45 

Sumber otoritas keagamaan tidaklah tunggal, ia semakin meningkat dan 

semakin cair. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ekspansi pendidikan tinggi Islam 

yang menghasilkan kian banyak lulusan yang by training ahli tentang Islam. Pada 

saat yang sama juga semakin meningkatnya kelas menengah muslim yang 

                                                     
43 Meredith Mc Guire dalam Khaled Abou el Fadl, Atas Nama Tuhan, (Jakarta: 

Serambi:2004), h. 304-312. 

44 Miller and Weitz, 1979 dalam Zulkifli, 2010. “The Ulama, Religious Authority And 

Recognition In Indonesia “, Loc Cit, h. 4.  

45 Devin J. Stewart, "Authority and Orthodoxy in Islam", dalam Jurnal American 

Oriental Society, Raleigh, April 1993, h. 22. 
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mencari otoritas agama yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan 

lingkungan sosio-ekonomis. Tidak kurang pentingnya adalah adopsi liberalisasi 

politik dan ekspansi globalisasi yang sedikit banyak membuat memudarnya 

otoritas agama tradisional.46 

Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, menjadi arena kontestasi 

berbagai kelompok keagamaan. Dengan menggenggam otoritas, tidak jarang 

tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan menghakimi kelompok lain yang 

dianggap melenceng dari rel keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal 

penghakiman “aliran sesat”, otoritas juga sering digunakan untuk mengontrol 

pemeluk agama lain. Mengontrol di sini dimaksudkan untuk mengendalikan 

perilaku pemeluk agama lain yang dikhawatirkan mengancam agama pemilik 

otoritas itu. Dengan memegang otoritas, Tuhan seolah bersemayam dalam diri 

orang itu. Ucapan dan tindakannya dianggap mewakili ucapan dan tindakan 

Tuhan. Akibatnya, melawan ucapan dan tindakan pemegang otoritas dianggap 

sama dengan melawan ucapan dan tindakan Tuhan. Pada titik ekstrem ini, otoritas 

agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman 

pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan. 

Otoritas keagamaan terletak pada akses terhadap ilmu pengetahuan agama 

dan memiliki jam’ah, baik dalam bentuk pesantren, kelompok pengajian, maupun 

kumpulan-kumpulan yang tak terdeteksi secara legal-formal. Otoritas keagamaan 

yang berubah dan semakin beragam dan variatif disebabkan oleh modernisasi dan 

globalisasi. Otoritas keagamaan yang muncul secara sporadik tidaklah sepi dari 

                                                     
46 Azyumardy Azra, Ragam Otoritas Islam, sebagaimana Dimuat Dalam Harian Umum 

Republika, 07 Januari 2011. 
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konteks masyarakatnya, terutama dalam masyarakat urban perkotaan. Kesalehan 

masyarakat perkotaan atau urban piety menemukan bentuknya justru dalam 

masyarakat modern di perkotaan.47  

Penelitian Sakai membuktikan bahwa modernitas nyatanya justru 

menguatkan kesalehan bagi banyak orang.48 Modernitas tidak lantas mematikan 

kesadaran masyarakat tentang agama. Modernisasi justru menumbuh suburkannya 

dalam bentuk yang lain. Kebangkitan Islam di Indonesia mengindikasikan 

bagaimana modernitas dan Islam bisa berjalan seiring. Modernitas tidak selalu 

berarti menghancurkan agama sebagaimana teori sekularisasi. Modernisasi juga 

memberikan kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan dan perkembangan 

gerakan agama. Kebangkitan kesadaran beragama memberi peluang bagi sumber-

sumber peradaban Islam meneguhkan pengaruh dan otoritasnya. 

 

B. Kerangka Berpikir dan Paradigma 

Dalam konsep kepemimpinan dan kekuasaan, penulis menggunakan 

konsep Weber yang membagi kekuasaan dalam tiga tipe yaitu (a) otoritas 

tradisional, (b) otoritas kharismatik, dan (c) otoritas legal-rasional.49 Dalam 

mengkaji Kepemimpinan Pendidikan Islamic Center Mu’adz bin Jabbal (ICM) 

digunakan konsep tersebut untuk mendeteksi tipe atau gaya kepemimpinan yang 

                                                     
47 Lihat penelitian Arif Djamhari&Julia Day 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, h. 47-75. 

48 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. 

49 Lihat Max Weber & Talcott Parsons, The Theory… 
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bagaimana yang terjadi dalam managemen Kepemimpinan Pendidikan Islamic 

Center Mu’adz bin Jabbal (ICM) sehingga mampu menghadapi dan mendapatkan 

tempat di hati masyarakat kota Kendari. Apakah tipe atau gaya kepemimpinan 

bersifat tunggal atau bahkan perpaduan lebih dari satu tipe. Jika terjadi tipe atau 

gaya kepemimpinan yang tidak tunggal berdasarkan konsep kekuasaan di atas, 

maka akan ditelusuri mengapa hal demikian bisa terjadi.  

Mengingat keberagamaan masyarakat adalah sesuatu yang tidak statis, 

maka kajian tentang religiusitas masyarakat juga tidak bisa dilihat dalam sudut 

pandang yang tunggal. Ada banyak dimensi dan kompleks, situasi yang 

mempengaruhi religiusitas masyarakat. salah satunya adalah kehadiran dan peran 

sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang bisa menjadi rujukan masyarakat 

dalam pembinaan dan peningkatan pemahaman dan praktek beragama.  

Hal yang harus diingat adalah bahwa potret Islam di Indonesia yang 

menyuguhkan berbagai macam varian lokal yang tidak bisa dilepaskan dari 

historisitas penyebaran dan penerimaan Islam diberbagai wilayah. Hal ini 

disebabkan oleh interpretasi masyarakat terhadap Islam dengan akar lokalitas 

yang dimiliki masing-masing. Oleh sebab itu, keberagamaan masyarakat adalah 

lebih pada soal praktis, bagaimana masyarakat mempraktekan agama mereka dan 

apa yang mereka lakukan atas dasar agama dan keyakinan tersebut. Sebagaimana 

ditegaskan Miller & Bronson bahwa titik tekan agama ada pada praktek bukan apa 

yang dipikirkan, lebih pada persoalan bagaimana ia dimengerti, bukan diyakini, 
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bukan pada persoalan benar salahnya tetapi pada ampuh tidaknya.50 Dengan 

demikian, apapun yang menjadi latar belakang dan keberagamaan masyarakat, ia 

menjadi wilayah praksis agama, persoalan ortopraksis, bukan ortodoxi.51   

Dalam meneliti agama hendaknya dititikberatkan pada praktek 

keberagamaan masyarakat. Dengan demikian, praktik keberagamaan masyarakat 

mencerminkan tradisi Islam itu sendiri. Tradisi Islam tidak bisa secara sempit 

dipahami dalam koridor menguji keotentikan suatu tradisi dihubungkan dengan 

Islam universal atau Islam monolitik. 

Islam sebagai tradisi dengan corak keberagamaan masyarakatnya dicirikan 

oleh rasionalitas atau alasan kebenaran yang berasal dari teks agama, sejarahnya, 

dan institusinya. Disebut dengan paktek-praktek Islam sebab ia diotorisasi oleh 

tradisi diskursif dalam Islam (entah oleh alim ulama, khatib, sufi, syekh, atau para 

orang tua) dan ditujukan untuk muslim.52 Ia memiliki sejarah tersendiri yang 

menghubungkan masa lalu (masa dimana praktek keberagamaan tersebut 

ditetapkan) dan masa yang akan datang (bagaimana praktek keberagamaan 

tersebut terus berlangsung pada masa mendatang) lewat pelaksanaannya pada 

masa kini (bagaimana ia dihubungkan dengan praktek, institusi, dan kondisi sosial 

yang lain). 

                                                     
50 Dalam Erni Budiwanti, Islam Sasak; Wetu Telu versus Wektu Lima, (Yogyakarta: 

LkiS:2000). 

51 Sebagaimana dalam penelitian Andrew Beatty, 2001, Loc Cit; dan John R 

Bowen,1993, Loc Cit. 

52 Talal Asad,  The Idea of an Anthropology of Islam, Occasional Paper Series, (Center 

for Contemporary Arab Studies. Georgetown University, Washington D.C:1986). 



45 

 

 

 

Dalam kasus Kepemimpinan Pendidikan Islamic Center Mu’adz bin 

Jabbal (ICM) di kota Kendari, akan dicermati dan dikaji tipe atau gaya 

kepemimpinan atau kekuasaan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Islamic 

Center Mu’adz bin Jabbal (ICM) dalam mempengaruhi keberagamaan masyarakat 

kota Kendari dan bagaimana pola otoritas atau kepemimpinan tersebut dalam 

konfigurasi pemahaman agama masyarakat kota Kendari secara lebih luas. 

Agar lebih memudahkan konsep tersebut dibuat bagan kerangka pemikiran 

sebegai berikut: 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ganbar 2.1 Bagan Kerangka Pikir  
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

perspektif sosiologi agama. Penelitian kualitatif digunakan dalam mengkaji 

keberadaan lembaga Pendidikan Keagamaan Islamic Centre Mu’adz bin Jabal 

(ICM) sebagai satu otoritas keagamaan di kota Kendari. Ranah kualitatif 

digunakan dalam melihat fenomena Gaya Kepemimpinan Pendidikan Keagamaan 

Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) menimbulkan respon positif dari 

masyarakat sekitar. Ranah kualitatif juga digunakan dalam mengkaji fenomena 

otoritas keagamaan ini dalam konteks pemahaman keagamaan masyarakat Kota 

Kendari. Perspektif sosiologi agama digunakan dalam penelitian dengan 

menempatkan agama sebagai gejala dan aspek sosial, sehingga praktek agama 

bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu empat bulan yang dimulai sejak 

tanggal 25 November 2015 sampai dengan 25 Maret 2016. Adapun lokasi 

penelitian ini bertempat di Pendidikan Keagamaan Islamic Centre Mu’adz bin 

Jabal (ICM) Kendari yang beralamat di Jalan Prof. Abdul Rauf Tarimana 

Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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