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PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah, Bersyukur kehadirat Allah SWT. atas segala 
Rahman-Nya akhirnya buku sederhana ini dapat terselesaikan den-
gan baik meskipun masih banyak kekurangan di dalamnya. Hadirnya 
buku ini berawal dari rasa penasaran dan niat yang kuat ingin meng-
hadirkan sedikit sumbangsih pemikiran penulis tentang manajemen 
spiritual leadership dalam membangun kecerdasan integratif  sebagai 
salah satu isu aktual yang sampai saat ini masih menarik di kalangan 
masyarakat. Terlebih, pada Era Sociaty 5.0 ini telah memunculkan 
tantangan baru bagi para pendidik dan pemangku kepentingan da-
lam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan mum-
puni dari sisi kecerdasan dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena 
itu, diperlukan sebuah model buku yang mengandung pisau anali-
sis tajam dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini, 
orisinilatias tulisan sangat diperlukan sebagai bukti nyata kualitas 
buku ini. Penulis dari awal berusaha menganalisis kajian ini secara 
mendalam dengan sudut pandang yang komprehenship dengan me-
madukan kajian teoritik dan praktik di lapangan.

Struktur buku ini mencakup lima bab. Bab I Pendahuluan, 
terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, met-
odologi, dan teori mutakhir. Bab II Konsep manajemen spiritual 
leadership. Konsep ini dirinci menjadi tiga bagian, yaitu manajemen, 
spiritual, dan leadership.  Pada bagian manajemen membahas ten-
tang (1) pengertian manajemen, (2) tujuan manajemen, dan (3) pola 
manajemen dalam bidang pendidikan. Pada bagian spiritual memba-
has tentang (1) Pengertian spiritual, (2) Perbedaan antara spirituali-
tas, agama, dan spiritualitas Islam, (3) Peran Spiritual bagi manusia, 
(4) Spiritualitas dalam bidang Pendidikan, dan (5) Indikator Spiri-
tual. Pada bagian leadership atau kepemimpinan membahas tentang 
(1) pengertian kepemimpinan, (2) kepemimpinan dalam perspektif  
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al-Qur’an, (3) dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam, (4) sifat-si-
fat kepemimpinan dalam Islam, (5) fungsi pemimpin dalam Islam, 
(6) perilaku kepemimpinan, (7) idealisme kepemimpinan, (8) pola, 
model, atau tipe-tipe Kepemimpinan dan (9) kepemimpinan dalam 
lembaga pendidikan. Bab III konsep kecerdasan integratif. Pada 
bab ini membahas tentang (1) pengertian kecerdasan integratif, (2) 
akal dan qalb sebagai pembentuk kecerdasan, (3) ciri-ciri orang yang 
memiliki kecerdasan integratif, (4) macam-macam kecerdasan inte-
gratif, berupa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecer-
dasan spiritual, dan kecerdasan adversitas, (5) urgensi kecerdasan 
integratif. Bab IV membahas tentang model manajemen spiritual 
leadership dalam membangun kecerdasan integratif. Bab V Penutup, 
berisi simpulan dan kontribusi teoritik.

Buku referensi ini sangat tepat untuk dikaji lebih dalam oleh  
para ilmuan, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, motivator, 
orangtua, pendidik, dosen, mahasiswa, peserta didik, dan pemangku 
kepentingan di lembaga pendidikan sehingga dapat menjembatani 
segala permasalahan yang ada atau yang akan timbul di kemudian 
hari. Di titik inilah keraguan dapat berubah menjadi keyakinan tat-
kala teori telah terbukti kebenarannya.

Penulis berharap agar buku ini bermanfaat bagi para pem-
baca. Penulis senantiasa bersedia untuk menerima kritik, saran, dan 
perbaikan dari berbagai pihak, baik dalam tataran penulisan dan 
fokus kajian.

Akhirnya, penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dan memudahkan perjalanan penulis, khusus-
nya kepada Dekan dan Wakil Dekan I, II, III Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan (FTK) UIN Mataram Tahun 2020 yang telah memberi-
kan dorongan sehingga buku ini dapat terwujud.

Mataram, 27 September 2020

Penulis,

Dr. Akhmad Syahri, M.Pd.I.
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PENgANTAR DEKAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat 
& Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi 
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya 
sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah 
SWT, program penulisan buku ajar dan referensi telah dapat 
dirampungkan.

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik 
buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur dalam UU 
Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan UU Nomor 14 
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sejumlah regulasi lainnya. 
Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan tegas menyebutkan bahwa 
dosen secara perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar 
atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah 
satu sumber belajar.

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah 
upaya Fakultas untuk berkontribusi dalam impelementasi undang-
undang di atas, dimana secara kuantitatif, grafik riset dan publikasi 
dosen PTKI masih harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah 
meningkatkan mutu pembelajaran dengan mewujudkan suasana 
akademik yang kondusif  dan proses pembelajaran yang efektif, 
efisien dengan kemudahan akses sumber belajar bagi dosen dan 
mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan men-support peningkatan 
karir dosen dalam konteks kenaikan jabatan fungsional dosen 
yang ujungnya berdampak pada peningkatan status dan peringkat 
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akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 berjumlah 
10 judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 2020 menjadi 
100 judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku ajar dan 50 judul 
buku referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada level publikasi, 
namun berlanjut pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) dosen di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 
2020 menghasilkan 100 HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 
interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon 
Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang 
mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional 
berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode 
humanities studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, 
psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan 
metode ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter induktif-
rasional. Dari 100 judul buku, terdapat 10 judul tematik yang 
menjawab problem epistimologis pendidikan Islam, terutama 
terkait misi Kementerian Agama RI seperti moderasi Islam 
(Islam washathiyah), pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, 
pendidikan karakter, pendidikan multikultural, etno-pedagogik, 
pembelajaran DARING (dalam jaringan), pendidikan & isu gender, 
ragam pesantren (pesisir, enterprenuer), dan tema teraktual yaitu 
merdeka belajar dan kampus merdeka.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 
dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag dan 
jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi dalam 
tahapan kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan juga editor 
dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, 
perfomance buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak 
retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis 
penulisan, di ‘ruang’ inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak 
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pembaca. Semoga agenda ini menjadi amal jariyah dan hadirkan 
keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan ummat pada 
umumnya.   

     Mataram,  29 Oktober 2020 M
              12 Rabi’ul Awal 1442 H
                                           Dekan 

             Dr. Hj. Lubna, M.Pd.
         NIP. 196812311993032008
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B A B  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pergeseran paradigma konsep kepemimpinan di abad modern 

ini hampir mengidentikkan kepemimpinan dengan kekuasaan yang 
dapat membawa konsekuensi bagi timbulnya malpraktek kekuasaan 
yang berwujud Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lord 
Action, seorang pakar politik ketetanegaraan abad ke-20 secara 
tegas menyatakan bahwa kekuasaan itu cenderung menimbulkan 
praktek koruptif. Sinyalemen action tersebut ternyata bukanlah 
sekedar pernyataan yang mengada-ngada, sebab dalam realitanya, 
setiap kekuasaan dalam wujud apapun yang bersentuhan dengan 
wilayah publik selalu diwarnai dengan noktah hitam berupa kasus-
kasus korupsi. Realitanya, sangat berbalik dengan idealisasi konsep 
kekuasaan yang diintrodusir Islam melalui nash-nash syar’i baik Al-
Qur’an maupun al-Hadits yang menegaskan bahwa kekuasaan itu 
adalah amanah. Dalam konteks amanah sebagaimana al-Qur’an 
melukiskan dalam sebuah dialog sejarah di alam gaib antara malaikat 
dengan Allah SWT yang meragukan kemampuan manusia dalam 
mengemban amanah tersebut. Dalam merespon keraguan para 
malaikat itu, kemudian Allah SWT meyakinkan malaikat-Nya dengan 
sebuah jawaban yang eksplisit, bahwa manusia diberi kelebihan akal 
dan pikiran untuk mengemban amanah tersebut melalui shidiq, 
amanah, tabligh, fathonah yang dapat dijalankan dengan baik. 
Namun, persoalan kepemimpinan (leadership) pada dekade terakhir 
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ini sangat signifikan dalam hubungannya dengan kesuksesan sebuah 
organisasi pada level apapun. Parameter suksesnya kepemimpinan 
dalam Islam yang paling sederhana adalah sejauhmana implementasi 
amanah yang melekat pada sebuah kekuasaan dapat dijalankan 
secara profesional. Sebab, seorang pemimpin yang ideal yaitu yang 
mampu memahami dan mengerti potensi bawahannya dan mampu 
membangkitkan potensinya tersebut untuk mencapai kesuksesan 
sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah direncanakan 
bersama. 

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa bukankah penguasa 
atau pemimpin itu adalah cerminan dari keadaan masyarakatnya.1 
Dalam setiap pemilu, masyarakat melihat dan mendengar tokoh-
tokoh partai politik menyampaikan program-program mereka 
dalam rangka mencari dukungan, masyarakat dipersilahkan menilai 
siapa yang paling baik untuk dipilih. Al-Qur’an memberi petunjuk 
dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk upaya 
menjawab “siapakah yang layak kita pilih?” 

َاِت َيرْ الرْ ِفعرَْل  ِإلَيرِْهمرْ  َحيرْنَا  َوَأورْ ِبَأمرِْرنَا  َيهرُْدوَن  ًة  َأِئمَّ  َوَجَعلرْنَاُهمرْ 
)37( َعاِبِديَن  لَنَا  َوَكاُنوا  َكاِة  الزَّ َوِإيتَاَء  َلِة  الصَّ  َوِإَقاَم 

Artinya: “Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami 
wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat 
dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”. 
(QS. Al-Anbiya’ (21) : 73).2 

Ayat di atas berbicara pada tataran ideal tentang sosok 
pemimpin yang dapat memberikan dampak kebaikan dalam 
kehidupan rakyat secara keseluruhan, seperti yang ada pada diri para 
Nabi, manusia pilihan Allah SWT. Sebuah realita, Nabi Muhammad 

1 M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an Kisah dan Hikmah Kehidupan, 
(Bandung: Mizan, 2008), 321.

2 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
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Saw3 muncul di antara orang-orang liar dan primitif, mereka minum 
alkohol, berjudi, dan berzina tanpa malu. Orang-orang berkelahi 
antar mereka sendiri, segala kejahatan dapat ditemukan di Arab, 
akan tetapi Nabi Muhammad SAW menghapus semua kejahatan 
itu dan menggantikannya dengan kebaikan yang menyebabkan 
umatnya menjadi para pemimpin dan guru dari dunia beradab,4 
sampai sekarang tidak ada yang bisa mencapai derajat mereka. 
Ini diakui oleh intelektual barat seperti Isaac Taylor,5 Lamartine6 
dan lain-lain. Satu hal yang menarik di era kepemimpinan Nabi 
Muhammad SAW dan para sahabatnya di masa itu ialah sebagai 
pemimpin shalat yang di dalamnya bukan hanya mengandung 
pelaksanaan ritual ibadah semata namun dapat membangun aspek 
spiritual dengan baik. Pada masa yang sama, mereka pemimpin 

3 Dalam setiap terbitan yang menyangkut Nabi Muhammad SAW, nama 
atau gelarnya selalu diikuti dengan frase “shalawat serta salam bersamanya” 
untuk menunjukkan penghormatan kita kepada beliau dan karena agama 
menganjurkan demikian. Frase yang dipakai untuk para sahabat dan tokoh-
tokoh Muslim terkemuka adalah “semoga Allah meridhainya”. Khususnya di 
Indonesia, setiap penyebutan nama Muhammad ditambahkan frase yang lazim 
dipakai di tanah air yakni SAW (sallallahu ‘alaihi wasallam). Lihat: M. Fethullah 
Gulen, Versi Terdalam Kehidupan Rasul Allah Muhammad SAW (Jakarta: PT. Raja 
Grapindo Persada, 2002), 23.

4 M. Fethullah Gulen, Versi Terdalam Kehidupan Rasul Allah Muhammad 
SAW, 195.

5 Isaac Taylor, yang berbicara di Kongres Gereja Inggris, menceritakan 
bagaimana Islam mengubah orang yang menerimanya: “Kebaikan yang 
ditanamkan Islam adalah kesederhanaan, kebersihan, kesucian, keadilan, dan 
kepasrahan. Islam mengajarkan persaudaraan praktis, kesamaan sosial semua 
muslim. Perbudakan bukan dari prinsip Islam. Poligami adalah soal yang lebih 
rumit., Musa tidak melarangnya, poligami dilakukan Daud, dan tidak dilarang 
secara langsung di dalam perjanjian baru, Muhammad membatasi kebolehan 
poligami, itu adalah perkecualian ketimbang aturan”. M. Fethullah Gulen, Versi 
Terdalam Kehidupan Rasul Allah Muhammad SAW, 196.

6 Sebagai satu contoh, Lamartine bertanya: “Para filosof, orator, 
utusan, legislator, pejuang, penakluk ide-ide, perestorasi dogma-dogma rasional, 
dari kultus tanpa citraan, pendiri dua puluh Negara terrestrial dari satu Negara 
spiritual, adalah Muhammad. Sehubungan dengan semua standar untuk 
mengukur orang-orang agung, kita boleh bertanya: adakah manusia yang lebih 
besar ketimbang dia ?”
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negara yang memiliki kualifikasi dalam me-manage negara, dan juga 
memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama, karena 
urusan duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan yang sinergis 
dalam totalitas ajaran Islam.7 

Pada abad ke-21, khususnya di era revolusi industri 4.0 dan 
era Sociaty 5.0 ini sulit ditemukan pemimpin yang bukan hanya 
tampil di depan dalam urusan dunia, tetapi juga di barisan terdepan 
dalam urusan agama, inilah yang diistilahkan dengan agamawan 
yang negarawan atau negarawan yang agamawan. Ketika masyarakat 
merindukan sebuah zaman, Islam hadir dalam bentuknya yang ideal,8 
maka harus merujuk kepada tuntunan al-Qur’an dan meneladani 
para pemimpin di masa itu, karena membangun kebaikan sebuah 
masyarakat atau bangsa harus diawali dengan menciptakan para 
pemimpin yang memelihara dan mempertahankan agama dan 
merancang strategi untuk kebaikan duniawi. Disinilah pentingnya 
manajemen spiritual leadership sebagai penguat model-model 
kepemimpinan sebelumnya dengan cara mendasarkan visi, misi, 
tujuan dan perilaku kepemimpinannya pada nilai-nilai ketuhanan 
sehingga dapat membangun kecerdasan integratif.

B. Rumusan Masalah
 Selama ini para tokoh intelektual, baik guru maupun 

dosen sebagai pendidik masih kesulitan dalam merumuskan cara 
mengembangkan kecerdasan integratif  peserta didik, oleh karena 
itu penulis menawarkan tentang manajemen spiritual leadership 
dalam membangun kecerdasan integratif, yaitu:

1. Bagaimana konsep manajemen spiritual leadership dalam 
membangun kecerdasan integratif  seseorang?

7 Buletin Info Masjid Agung Palembang, Edisi 13, 26 Jumadil Awal 
1435 H/28 Maret 2014, hlm. 5-6.

8 Imam As-Suyuthi, Tarikh Khulafa Sejarah Para Penguasa Islam (Jakarta: 
Pustaka Al-Kautsar, 2000), 15.
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2. Bagaimana model manajemen spiritual leadership dalam 
membangun kecerdasan integratif  seseorang?

C. Tujuan Penulisan
Hampir setiap hari media cetak mapun elektronik mengabarkan 

berita-berita yang mengiris hati nurani. Pasalnya banyak kasus yang 
menjerat para pemimpin, jika para pemimpin mulai dari Bupati, 
Gubernur, Menteri, Politisi, dan lainnya banyak yang dijebloskan 
ke penjara karena perilaku korupsi yang merugikan negara miliaran 
rupiah,9 degredasi moral, dan rendahnya nilai-nilai humanis, 
menunjukkan bukti bahwa diantara masalah terbesar dewasa 
ini adalah krisis keteladanan dan kepemimpinan. Bahkan tidak 
sedikit staf  atau karyawan yang tidak percaya pada pimpinannya. 
Oleh karena itu, konsep dan model manajemen spiritual leadership 
dalam membangun kecerdasan integratif  seseorang menarik untuk 
dipelajari.

D. Metodologi 
Aspek metodologis dalam penyusunan buku ini berproses 

induktif  dan bersifat simultan dengan rancangan yang muncul 
melalui kategori-kategori yang telah di identifikasi selama proses 
penulisan, serta terikat konteks dan teori-teori yang dikembangkan 
untuk menciptakan pemahaman, akurasi, dan reliabilitas melalui 
verifikasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis 
data kasus individu (individual cases).10

Analisis data kasus individu yang dimaksud dalam kajian ini 
adalah analisis data pada masing-masing subjek aktivitas. Analisis ini 
terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 

9 Subhan Setowara dan Soimin, Agama dan Politik Moral (Malang: Intrans 
Publishing, 2013), 13.

10 Robert K Yin, Case Study Research, Design and Methods (Baverly-ills : 
Sage Publication, 1984), 52-53.
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: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/ verifikasi.11 

1. Pengumpulan Data

Penulis menyiapkan data yang sudah terkumpul dari referensi 
buku, jurnal, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, terutama yang diperoleh melalui 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian 
dipilah-pilih, mana yang tidak dipakai dan mana yang akan digunakan 
dalam kajian ini. Catatan-catatan lapangan (field notes) dan dokumen 
yang terkumpul tersebut kemudian ditata kembali serta dirapihkan. 
Hal ini penulis lakukan dengan cara membuat kolom yang berisi 
tema dan isi ringkasan data. Kemudian peneliti mengelompokan 
data tersebut berdasarkan fokus penelitian, yaitu manajamen 
spiritual leadership dalam membangun kecerdasan integratif.

Proses reduksi data dapat memperpendek, mempertegas, 
membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu,12 sehingga 
mereduksi data atau menyederhanakan data akan penulis lakukan 
dengan cara memilih dan memilah data kembali mana yang sesuai 
dengan fokus penulisan dan mana yang tidak sesuai, data-data yang 
awalnya berupa catatan hasil wawancara akan penulis sederhanakan 
dalam bentuk poin-poin yang mudah dipahami. Dalam kegiatan 
reduksi data ini, penulis juga akan melakukan pengkodean data (data 
codding).

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, kemudian penulis menyajikannya 
dengan teks naratif  sesuai dengan fokus penulisan secara berurutan, 

11 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang 
Metode-metode Baru (Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press), 2009), 16.

12 Moh. Suehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif  untuk Studi Agama 
(Jogjakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), 130.
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yaitu manajamen spiritual leadership dalam membangun kecerdasan 
integratif.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah menyajikan data sesuai dengan fokus kajian, kemudian 
penulis membaca secara cermat keseluruhan data, selanjutnya 
penulis memberikan kode pada topik-topik penting, yaitu terkait 
dengan manajamen spiritual leadership dalam membangun kecerdasan 
integratif. Kemudian membaca pustaka terkait dengan konsep dan 
model integrasi ilmu dan Islam. Selanjutnya penulis berusaha dan 
mencoba mengambil kesimpulan, dan kesimpulan yang diperoleh 
dituangkan menjadi buku.

E. Teori Mutakhir 
Teori penguat mengenai pentingnya penyusunan buku 

manajemen spiritual leadership dalam membangun kecerdasan 
integratif  ini, meliputi:

Teori • Greatman. Teori yang usianya sudah cukup tua ini 
menyatakan kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan 
sejak seseorang lahir dari kedua orang tuanya. Binis dan Nanus, 
13 mejelaskan bahwa teori Greatman (orang besar) berasumsi 
pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Teori ini melihat bahwa 
kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu, yang melalui 
proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena 
keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai 
pemimpin. Dengan kata lain para pemimpin menurut teori ini 
bersal dari keturunan tertentu (di indonesia disebut keturunan 
berdarah biru) yang berhak menjadi pemimpin, sedang orang lain 
tidak ada pilihan selain menjadi pihak yang dipimpin. Misalnya 
ungkapan yang mengatakan ”asal raja menjadi raja” yang dapat 

13 Binnis Warren G dan Burt Nanus  Terjemahan Victor Purba, 
Kepemimpinan: setrategi dalam mengemban Tanggung Jawab (Jakarta: Prehalliando, 
1990), 3.
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diartikan menurut teori ini bahwa anak raja pasti memiliki bakat 
untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya.

Teori • Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa suatu peristiwa 
besar dapat menciptakan atau membuat seseorang menjadi 
pemimpin. Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan 
pengikut organisasi sebagai jalan yang dapat mengantarkan 
seseorang menjadi pemimpin. Situasi yang dimaksud adalah 
peristiwa-peristiwa  atau kejadian-kejadian besar seperti 
revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan reformasi 
yang memunculkan seorang pengikut atau pendukung, orang-
orang pengikut ini yang menokohkan seseorang dan bersedia 
patuh dan taat pada keputusan-keputusan dan/atau perintah-
perintahnya dalam kejadian atau peristiwa tertentu. Dengan 
demikian, teori ini mengungkap bahwa kepemimpinan adalah 
suatu daya yang mengalir dan terbentuk dengan cara integrasi 
antara pemimpin dengan pengikutnya, mendorong para pengikut 
supaya mengerahkan tenaga secara teratur menuju sasaran yang 
dirumuskan dan disepakati bersama. Bekerja menuju sasaran 
dan pencapaiannya memberikan kepuasan bagi pemimpin dan 
pengikutnya.

Teori Sifat atau Karakteristik Kepribadian (• Trait Theories) (awal 
abad ke 20).

Teori ini hampir sama dengan teori Greatman, meskipun 
berbeda dalam mengartikan bakat yang dimiliki seorang pemimpin. 
Teori great man menekankan bakat dalam arti keturunan, bahwa 
seseorang menjadi pemimpin karena memiliki kromosom (pembawa 
sifat) dari orang tuanya sebagai pemimpin. Dari pertemuan sel telur 
(ovum) di dalam rahim seorang calon ibu dengan spermatozoid seorang 
calon ayah terdapat gen-gen yang berisi kromosom (pembawa sifat) 
berupa bakat yang diwariskan pada seorang anak. Di antaranya 
terdapat bakat pemimpin yang dominan. Contoh yang populer 
adalah seorang anak raja diasumsikan memiiliki bakat ayahnya untuk 
menjadi raja sebagai pemimpin. Dengan kata lain, teori Greatman 
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mengungkap bahwa seseorang menjadi pemimpin karena sifat-
sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. 
Pendekatan ini juga dikenal dengan pemikiran hereditas. Pendekatan 
hereditas menyatakan bahwa: pemimpin dilahirkan dan tidak dibuat, 
pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan untuk memimpin 
tetapi mewarisinya. 

Sedangkan teori sifat atau karakteristik kepribadian ini 
menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi pemimpin apabila 
memiliki sifat-sifat atau karakteristik kepribadian yang dibutuhkan 
oleh seorang pemimpin, meskipun orang tuanya khususnya ayah 
bukan seorang pemimpin. 

Teori ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa keberhasian 
seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat atau karakteristik 
kepribadian yang dimiliki, 14 baik secara fisik maupun psikologis. 
Dengan kata lain teori ini berasumsi bahwa keefektifan seorang 
pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai atau ciri-ciri kepribadian 
tertentu yang tidak saja bersumber dari bakat, tetapi juga yang 
diperoleh dari pengalaman dan hasil belajar. Sifat-sifat itu menurut 
Miftah Thiha,15 mengatakan bahwa ada empat sifat umum yan 
efektif, terdiri dari: (1) kecerdasan (2) kedewasaan dan keluasan 
pandangan sosial (3) motivasi dari dan dorongan (4) sikap-sikap 
hubungan social. Demikian pula Yulk dalam Hersey dan Blanchard,16 
menemukan karakteristik pemimpin yang sukses terdiri dari (1) 
cerdas, (2) trampil secara konseptual, (3) kreatif, (4) diplomatis dan 
taktis, (5) lancar berbicara, (6) memliki pengetahuan mengenahi 
tugas kelompok, (7) persuasive, (8) memiliki ketrampilan sosial.  
Sedangkan Robbins,17 mengatakan bahwa teori ini adalah teori 

14 Mohyi, Ahmad, Teori dan perilaku organisasi (Malang: UM Press, 1999),  
179.

15 Miftah Thiha, Kepemimpinan dalam manajeman: Suatu pendekatan Perilaku 
(Jakarta: Rajawali Pres, 1998), 251-252.

16 Hersey dak Blanchard, Managing of  Organization Behavior (New Jersey: 
Prentice Hall Inc., 1998), 89.

17 Stephen P Robbins, Organizations Behavior: Concept, Controversies, 
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yang mencari ciri-ciri kepribadian sosial, fisik atau intelektual yang 
membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Pendapat 
lain dari Bennis di dalam Hersey dak Blanchard,18 seperti tersebut di 
atas menambahkan ada empat sifat umum yang harus dimiliki oleh 
seorang pemimpin, yang terdiri dari (1) Management of  Attention, 
yakni kemampuan mengkomunikasikan tujuan atau arah yang dapat 
menarik perhatian anggota organisasi, (2) Management of  Meaning, 
yakni kemampuan menciptakan dan mengkomunikasikan makna 
tujuan secara jelas dan dapat dipakai, (3) Management of  Trust, yakni 
kemampuan untuk di pecaya dan konsisten sehingga orang-orang 
akan memperhatikannya, (4) Management of  Self, yakni kemampuan 
mengetahui/menguasai/mengendalikan diri sendiri dalam batas 
kekuatan dan kelemahan diri.

Terakhir dengan tidak bermaksud mengurangi makna ajaran 
agama lain tentang kepemimpinan, di dalam Islam teori sifat atau 
ciri kepribadian ini telah dikemukakan pada 15 abad yang lalu. Teori 
sifat itu dinyatakan dalam kepribadian Nabi Muhammad SAW 
sebagai Rasul Allah SWT dan pemimpin yang patut diteladani oleh 
umatnya. Karasteristik dimaksud adalah; (1) Sidiq (benar), yakni 
pemimpin selalu berkata, bersikap, berbuat/berlaku benar, berpihak 
pada kebenaran dan membela kebenaran. (2) Amanah (terpercaya), 
yakni dapat dipercaya, mampu memelihara kepercayaan rahasia 
orang lain,tidak menyalagunakan kepercayaan orang lain, tidak 
menyembunyikan atau mengurangi segala sesuatu yang harus 
disampaikan pada umatnya; (3) Tabliq (menyampaikan), yakni 
mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi yang perlu dan 
harus diketahuin umatnya tanpa ditutup-tutupi, atau disembunyikan; 
(4) Fatanah (cerdas/Pandai), yakni mmpu memahami ajaran dari 
Allah SWT dan menyelesaikan masalah-masalah yang di hadapi 
umatnya, bijaksana dan adil, ma’sum (bebas dari dosa) dalam arti 

Application (New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1996), 414.
18 Hersey dak Blanchard, Managing of  Organization Behavior, 89.
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tidak berbuat kesalahan pada manusia dan tidak bersikap dan 
berprilaku melanggar nilai-nilai ajaran agamanya. 

Dari berbagai pendapat mengenai sifat-sifat atau karakteristik 
pemimpin dalam mengerahkan bawahannya melalui anggota-
anggotanya, dapat penulis simpulkan ada empat sifat/karakteristik 
utama. Keempat karakteristik tersebut adalah; (1) Inteligensi 
(kecerdasan) para pemimpin yang efektif  atau pemimpin yang 
mampu mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuannya, pada 
umumnya (secara relatif) lebih cerdas dari pada pengikutnya; (2) 
Kematangan dan keluasan pandang sosial, yakni para pemimpin 
yang efektif  atau yang mampu mengarahkan organisasi untuk 
mencapai tujuannya pada umumnya (secara relatif  ) lebih 
matang emosinya dari pada pengikutnya, sehingga selalu mampu 
mengendalikan situasi kritikal (sulit dan bermasalah). Di samping 
itu memiliki kemampuan pula dalam melakukan sosialisasi dengan 
orang lain, khususnya anggota organisasi serta memiliki keyakinan, 
kepercayaan diri yang cukup tinggi; (3) Memiliki motivasi dan 
keinginan berprestasi, yakni para pemimpin yang efektif  atau 
yang mampu mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuannya. 
Pada mumnya (secara relatif) memiliki dorongan yang besar dari 
dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan sesuatu secara sukses; 
(4) Memiliki kemampuan hubungan manusiawi, yakni mengetahui 
bahwa usahanya untuk mencapai sesuatu sangat tergantung pada 
orang lain, khususnya anggota organisasinya. Para pemimpin itu 
selalu mampu memahami orang lain dan berorientasi pada anggota 
organisasi (pengikut atau bawahan). Dengan demikian, teori ini 
lebih menekankan kepada identifikasi pribadi sebagai proses utama 
mempengaruhi dan internalisasi sebagai proses sekunder. 

Teori Perilaku (• Behavior Theories) (tahun 1950-an).

Teori ini beranggapan bahwa keberhasilan atau kegagalan 
pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang 
dilakukan pemimpin yang bersangkutan, dimana sikap dan gaya 
kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehari-hari, dalam hal 
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bagaimana cara pemimpin itu memberi perintah, memberi tugas 
dan wewenang, cara berkomunikasi, memotivasi, membimbing, 
dan mengawasi, mengambil keputusan dan lain-lain,19 sehingga 
yang di maksud perilaku adalah gaya kepemimpinan dalam 
mengimplementasikan fungsi-fungsi kepemimpinan yang menurut 
teori ini sangat besar pengaruhnya dan bersifat sangat menentukan 
dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Sehubungan 
dengan itu apabila perilaku kepemimpinan ditampilkan berupa 
tindakan tegas, keras, sepihak, tertutup pada kritik dan saran, 
mengancam setiap pelanggaran atau kesalahan anggota organisasi 
dengan sanksi/hukuman yang berat, maka disebut sebagai gaya 
kepemimpinan otoriter. Sebaliknya pemimpin yang berperilaku 
dalam memberikan pengaruh dilakukan secara simpatik, interaksinya 
berlangsung timbal balik (dua arah), menghargai pendapat, saran 
dan kritik, mengajak, memperhatikan perasaan, membina hubungan 
yang serasi, maka disebut gaya kepemimpinan demokrasi.

Teori-teori yang termasuk dalam teori perilaku, antara lain: 
a) Studi Kepemimpinan Universitas Ohio, mengemukakan dua 
macam perilaku kepemimpinan, yaitu: (1) Initiating structure adalah 
tingkat sejauh mana seorang pemimpin menetukan dan menstruktur 
perannya sendiri dan peran dari bawahan kearah pencapaian 
tujuan-tujuan formal kelompok. Dengan kata lain, bahwa perilaku 
pemimpin tersebut cendrung lebih mementingkan tujuan organisasi 
atau tugas dari pada memperhatikan bawahan.; (2) Konsiderasi adalah 
tingkat sejauh mana seorang pemimpin bertindak dengan ramah 
dan mendukung, memperlihatkan perhatian terhadap bawahan, 
memperhatikan kesejahteraan mereka.20 b) Studi Kepemimpinan 
Universitas Michigan, dalam penelitiannya ditemukan dua macam 
perilaku kepemimpinan yaitu job oriented (terpusat pada pekerjaan) 
dan the employee oriented (terpusat pada pegawai). Selanjutnya hasil 

19 Mohyi, Ahmad, Teori dan perilaku organisasi, 179.
20 Yukl, Gary. Kepemimpinan dalam Organisasi; Leadership in Organization, 

Alih Bahasa: Yusuf  Udaya (Jakarta: Prenhanlindo, 1994), 45.
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studi Michigan, yaitu task-oriented behavior (sama dengan job oriented) 
dan relation-oriented behavior (sama dengan the employee oriented). c) Teori 
Jaringan Manajerial oleh Robert K. Blake dan James S, Mouton. 
Mereka mengemukakan dua perilaku kepemimpinan yaitu concern for 
production dan concern for people. 

Berdasarkan urain di atas, teori ini mengungkap bahwa: (a) 
keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya 
dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan; (b) Gaya atau 
perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan 
keputusan, cara memerintah (instruksi), cara memberikan tugas, 
cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara 
membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara 
memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi .

Teori Situasi (• Contingency Theory) (tahun 1960-an)

Teori ini beranggapan bahwa situasi yang berbeda harus 
dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. 
Intinya tidak ada model kepemimpinan yang ideal dalam setiap 
waktu tetapi tergantung pada bawahan ataupun situasi dan kondisi. 
(Kast dan Rossenzweig, 1979:20). Teori-teori kepemimpinan yang 
tergolong teori situasional (kontigensi), salah satunya yaitu teori daur 
hidup oleh Hersey dan Blanchard (1973), mereka mengungkapkan 
empat gaya kepemimpinan yaitu: (a) Gaya Memberitahukan (telling) 
yaitu gaya kepemimpinan dimana seorang pemimpin menentukan 
peranan dan mengarahkan/memberitahukan bawahan tentang 
apa (what), mengapa (why), kapan (when) dan bagaimana (why) 
pekerjaan itu dilakukan; (b) Gaya Menjajakan (selling) yaitu gaya 
kepemimpinan dimana disamping seorang pemimpin memberikan 
pengarahan, juga berusaha melalui komunikasi dua arah berusaha 
agar bawahan ikut serta (andil) dalam perilaku yang diinginkan 
oleh pemimpin tersebut; (c) Gaya Mengikut Sertakan (participatint) 
Yaitu gaya kepemimpinan dimana seorang pemimpin mengikut 
sertakan bawahannya (pengikut) dalam mengambil keputusan dan 
kebijakan organisasi; (d) Gaya Mendelegasikan (delegating) yaitu 



14     M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p

gaya kepemimpinan dimana seorang pemimpin mendelegasikan 
wewenang pada bawahannya dalam mengambil keputusan berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas-tugasnya dalam rangka mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan.21

Oleh karena gaya kepemimpinan adalah perilaku pemimpin 
dalam mempengaruhi bawahannya artinya kemampuan pemimpin 
untuk mengatakan sesuatu hal dengan benar tetapi juga pada 
sekumpulan kegiatan terkoordinasi yang tercakup dalam gaya 
kepemimpinan tertentu. Maka secara tipikal, pemimpin terbaik 
dan terefektif  bertindak berdasarkan salah satu dari enam gaya 
kepemimpinan dan dengan terampil mengganti gaya, tergantung 
pada situasi. Empat dari keenam gaya yaitu visioner, pembimbing, 
afiliatif, dan demokatis ini menciptakan sejenis resonansi yang 
memajukan kinerja, sementara dua gaya lainnya penetap kecepatan 
dan memerintah, meskipun berguna untuk beberapa situasi tertentu, 
sebaliknya diterapkan dengan sangat hati-hati.  Sehubungan dengan 
itu Daneil Goleman, Ricard Boyatzis dan Annie Mckee,22 menjelaskan 
satu persatu dari keenam gaya kepemimpinan. (a) Gaya Visioner; 
menggerakkan orang-orang ke arah impian bersama, penggunaan 
gaya ini ketika perubahan membutuhkan visi baru, atau ketika 
dibutuhkan arah yang jelas; (b) Gaya Pembimbing; menghubungkan 
apa yang di inginkan seseorang dengan sasaran organisasi, gaya ini 
tepat di gunakan ketika membantu karyawan memperbaiki kinerjanya 
dengan membangun kemampuan jangka panjang; (c) Gaya Afiliatif; 
menciptakan harmoni dengan saling menhubungkan orang-orang, 
gaya ini tepat digunakan ketika menengahi benturan dalam tim, 
memotivasi di saat-saat yang menekan, atau menguatkan hubungan; 
(d) Demokaratis; menghargai masukan orang lain dan mendapatkan 
komitmen melalui partisipasi, gaya ini tepat digunakan ketika 

21 Mohyi, Ahmad. Teori dan perilaku organisasi, 187-188.
22 Daneil Goleman, Ricard Boyatzis dan Annie Mckee. Primal Leadership 

Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
20040, 63.
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membangun persetujuan atau kesepakatan, atau mendapat masukan 
yang berharga dari pegawai; (e) Penentu kecepatan; menghadapi 
tantangan dan tujuan yang menarik, gaya ini tepat digunakan ketika 
ingin mendapatkan hasil berkualitas tinggi dari tim yang bermotivasi 
dan kompeten; (f) Memerintah; menenangkan rasa takut dengan 
memberi arah yang jelas di dalam keadaan darurat, gaya ini tepat 
digunakan ketika saat kritis, untuk membangkitkan perubahan arah, 
atau pada pegawai yang bermasalah.

Keempat gaya kepemimpinan pertama, yaitu visioner, 
pembimbing, afiliatif, dan demokratis adalah gaya kepemimpinan 
yang pasti mampu membangun resonansi. Masing-masing memiliki 
dampak positif  yang kuat pada iklim emosi suatu organisasi atau 
lembaga. Dua gaya terakhir yaitu penentu kecepatan dan memerintah 
juga mempunyai tempat tersendiri di dalam kotak alat pemimpin. 
Tetapi keduanya harus digunakan dengan sangat hati-hati dan 
terampil jika ingin mendapatkan dampak positif. Jika pemimpin 
berlebihan dalam menggunakan kedua gaya terakhir ini, terlalu 
sering menggunakannya atau menggunakannya dengan sembrono, 
mereka akan membangun desonansi, bukan resonansi seperti yang 
sudah penulis jelaskan di atas.

Spiritual Leadership Theory • (SLT). Teori ini diperkenalkan oleh 
Louis W. Fry pada tahun 2003 dan dikembangkan lagi pada tahun 
2005. SLT ialah suatu model kepemimpinan yang menggunakan 
model motivasi intrinsik dengan menggabungkan adanya visi 
(vision), harapan/keyakinan (hope/faith), dan nilai altruism (altruistic 
love) serta spiritualitas di tempat kerja (workplace spirituality), dan 
kesejahteraan spiritual/ spiritual survival. Menurut Louis W. Fry 
(2005),23 spiritual leadership yaitu: 

23 Fry, Louis W; Vitucci, Steve; Cedillo, Marie. Spiritual Leadership and 
Army Transformation: Theory, Measurement and Establishing a Baseline. Leadership 
Quarterly, 16(5), 2005, 835-863.



16     M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p

“The values, attitudes, and behaviors required to intrinsically motivate 
one’s self  and others in order to have a sense of  spiritual survival through calling 
and  membership- i.e., they  experience meaning in  their lives,  have  a  sense  of   
making a difference, and feel understood and appreciated”. Kepemimpinan 
spiritual merupakan sebuah nilai, sikap dan perilaku pemimpin yang 
diperlukan dalam upaya memotivasi diri sendiri maupun orang lain 
melalui calling (perasaan memiliki makna) dan membership (perasaan 
dihargai dan dimengerti) sehingga terbentuk perasaan sejahtera 
secara spiritual.

Model Spiritual Leadership Theory memiliki 3 (tiga) dimensi 
utama dan 6 (enam) variabel yang membentuk kerangka dasar 
teori ini, yaitu: (1) dimensi leader values, attitude and behaviors (nilai, 
sikap dan perilaku pemimpin), yang meliputi: vision (visi), hope/
faith (keyakinan) dan altruistic love; (2) dimensi spiritual survival, 
yang meliputi: calling dan membership; dan (3) dimensi organizational 
outcomes, yaitu komitmen organisasi.

Nilai-nilai kepemimpinan spiritual yang dikembangkan oleh 
Fry et al., meliputi: vision, hope/faith, altruistic love (trust, forgiveness, 
integrity, honesty, courage, humility, kindness, empathy, patience). Nilai-nilai 
spiritualitas dalam bekerja juga dikembangkan oleh Giacalone & 
Jurkiewicz (dalam Sulistyo, 2009) antara lain: honesty, forgiveness, hope, 
gratitude, humility, compassion dan integrity. 24 Sementara itu, karakteristik 
kepemimpinan spiritual menurut Tobroni,25 meliputi : true honesty, 
fairness, the spirit of  pious deed, the hatred of  formality and organized religion, 
little talk, hard work and relax, arousing the best for our self  and others, 
openess to the change, beloved leaders, think globally and act locally, discipline, 
smart and enthusiastic dan modesty.  

24 Sulistyo, Heru. Analisis Kepemimpinan Spiritual dan Komunikasi 
Organisasional terhadap Kinerja Karyawan. EKOBIS, 10(2), 2009, 311-321.

25 Tobroni. Spiritual Leadership: A Solutions of  the Leadership Crisis in 
Islamic Education in Indonesia. British Journal of  Education, 3(11), 2015, 40-53.
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B A B  I I

mANAJEmEN SPIRITUAL LEADERSHIP 

A. Manajemen 

1. Pengertian Manajemen
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen 

berarti penggunaan sumber daya secara efektif  untuk mencapai 
sasaran.26 Istilah  manajemen berasal dari bahasa Latin, Perancis 
dan Italia yaitu: manus, mano, manage/menege, maneggio, meneggiare. 
Sedangkan secara etimologis (bahasa Inggris), manajemen berasal 
dari kata management. Kata management berasal dari kata manage, atau 
managiare yang berarti; melatih kuda dalam melangkahkan kakinya, 
kata manajemen, terkandung dua makna yaitu mind (berpikir) 
dan action (tindakan),27 atau manajemen merupakan suatu bidang 
pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa 
dan bagaimana orang bekerja sama,28 melalui suatu proses penataan 
dengan melibatkan sumber-sumber potensial baik yang bersifat 
manusia maupun non-manusia secara efektif  dan efisien.29 Selain itu, 
Buford mendefinisikan manajemen sebagai proses pencapaian 
tujuan yang dinginkan melalui penggunaan sumber daya manusia 

26 KBBI V offline
27 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2011), 1.
28 N. Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 1.
29 Abdul Manab, Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah Pemetaan 

Pengajaran (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 3.
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dan material secara efisien. Dalam proses pengelolaan manajemen 
dalam lembaga pendidikan mencakup empat proses: planning, 
organizing, actuating dan controlling.30 Pendapat yang serupa disampaikan 
oleh Ricky W Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah 
proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan 
pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara 
efektif  dan efisien.31 Manajemen sebagai suatu kolektifitas, 
yakni suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk 
mencapai tujuan bersama. Orang yang bertanggung jawab terhadap 
terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen 
disebut manajer.32 Manajemen sebagai ilmu adalah usaha sadar 
untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman 
manusia dari berbagai segi kenyataan alam manusia berdasarkan 
method. Manajemen dikatakan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah 
karena memiliki syarat (tersusun secara rasional, logis, objektif, dan 
dapat dipercaya kebenarannya). Mary Parker Follet mengatakan 
bahwa manajemen adalah suatu seni karena untuk melakukan suatu 
pekerjaan melalui orang lain, dibutuhkan keterampilan khusus. 
Seni yang dimaksud yakni seni berkomunikasi dan seni dalam 
kepemimpinan. S.P. Siagian mendefinisikan manajemen sebagai 
kemampuan atau keterampilan untuk memeperoleh suatu hasil 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam 
aktivitas manajemen tools (6M: men, money, materials, machines, method, 
and markets) merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil 
yang ditetapkan. Manajemen sebagai profesi, yaitu Management is 
an academic and profesional discipline dari definisi ini menyatakan bahwa 
satu pengetahuan yang dapat diajarkan, diperlukan untuk pelajaran 
sekolah, lembaga dan institusi-institusi, hal ini meliputi kemungkinan 
bagi pengembangan manajemen sebagai satu profesi.33 Hal senada 

30 Abdul Manab, Manajemen Kurikulum Pembelajaran, 7.
31 Edi Santosa dan Lilin Budiarti, Ruang Lingkup Manajemen Konflik, 

Modul PDF, 1.3.
32 Edi Santosa dan Lilin Budiarti, Ruang Lingkup Manajemen Konflik, 4.
33 Ulber Silalahi, Asas-asas Manajemen (Bandung: Refika Aditama, 2015), 3.
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juga disampaikan oleh Jamal Makmur, bahwa: (1) manajemen 
sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki serangkaian teori yang 
menuntut manajer untuk melakukan tindakan pada situasi tertentu 
dan meramalkan akibat-akibatnya, (2) manajemen merupakan suatu 
kiat atau seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang 
yang membutuhkan tiga unsur yaitu pandangan, pengetahuan teknis 
dan komunikasi. Dikatakan sebagai kiat, menurut Foller, karena 
manajemen mancapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur 
orang lain menjalankan tugas; (3) manajemen merupakan suatu 
profesi yang dituntut persyaratan tertentu seperti: (a) kemampuan 
atau kompetensi, meliputi konseptual, sosial dan teknikal; (b) 
kemampuan konsep adalah kemampuan mempersepsi organisasi 
sebagai suatu sistem, (c) memahami perubahan pada setiap bagian 
berpengaruh kepada keseluruhan organisasi. Dipandang sebagai 
profesi, karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk 
mencapai suatu prestasi manajer.34

Di sisi lain, manajemen menurut Robert L.Katz pada 
tahun 1970 an mengemukakan bahwa setiap menejer minimal 
membutuhkan tiga keterampilan dasar, yaitu : keterampilan 
konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain (relation 
skill), dan keterampilan teknis35. Pertama, Keahlian teknis (technical 
skill) adalah keahlian untuk mengaplikasikan pengetahuan, metoda, 
atau teknik spesifik dalam bidang spesialis tertentu. Keterampilan 
ini merupakan pemahaman dan kecakapan melakukan aktivitas 
pekerjaan yang berhubungan bidang khusus atau pekerjaan tertentu. 
Contohnya: menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, 
penggunaan serta pengoperasian sebuah alat. Kedua, Keahlian 
Hubungan Manusia (Human Relation Skill ) adalah keahlian yang 
berkaitan dengan mengarahkan dan mengontrol agar orang-orang 

34 Jamal Makmur Asmani, Manajemen Pengelolaan Kepemimpinan Pendidikan 
Profesional (Jogjakarta: Diva Press, 2009), 70.

35 Katz, Daniel dan Robert L. Kahn. Organizations and The System 
Concept, 1966 dalam Shafritz, Jay M dan J. Steven Ott. Classics of  Organization 
Theory (California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, 1987).
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yang ada  di dalam perusahaan bertindak untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Untuk mensosialisasikan visi dan misi perusahaan. 
Serta memiliki keahlian untuk berkomunikasi dengan berbagai orang 
yang terlibat dalam perusahaan. Contohnya: mengarahkan dan 
mengontrol bawahan nya yang mengalami kesulitan, berkomunikasi 
secara persuasif  serta bersahabat sehingga bawahan nya pun akan 
merasa di hargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka 
kepada atasan. Ketiga, Keahlian konseptual (conseptual skill) adalah 
keahlian untuk berpikir abstrak, menganalisis dan mendiagnosis, 
keahlian mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keadaan 
yang terjadi serta memahami keseluruhan organisasi. Kemampuan 
konseptual ini akan menentukan kemampuan perusahaan dalam 
menghadapi setiap masalah yang timbul dalam perusahaan serta 
keterampilan dalam memproses rencana kerja. Contohnya: 
mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi alternatif  untuk 
memperbaiki masalah-masalah tersebut dan memilih solusi terbaik 
serta dapat memproses dan menginterpretasikan sebuah informasi 
secara rasional

Dengan berbekal keterampilan-keterampilan di atas, 
diharapkan seorang manajer mampu untuk memimpin bawahannya 
sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu juga dalam 
ranah pendidikan, seorang kepala sekolah, guru atau pendidik 
seharusnya mempunyai keterampilan-keterampilan dasar di atas 
sehingga dapat menunjang dari sisi akademisi maupun organisasi 
dalam pendidikan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa 
ada tiga fokus dalam mengartikan manajemen, yaitu: (1) Ilmu, ilmu 
yang dimaksudkan adalah suatu kemampuan atau keahlian yang 
selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi, 
sehingga nantinya ada yang dinamakan ilmu kepemimpinan, ilmu 
mengajar dan lainnya. (2) Seni, seni yang dimaksud adalah gaya 
(style) dalam mengatur/menggunakan/memberdayakan sumber 
daya yang ada untuk mencapai tujuan, sehingga nantinya ada yang 
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namanya “gaya kepemimpinan”, “gaya mengajar”. (3) Proses, proses 
ini sangat penting karena menentukan langkah yang sistematis dan 
terpadu sebagai aktivitas manajemen itu sendiri, sehingga nantinya 
muncul strategi-strategi. Proses ini juga yang secara tidak langsung 
menentukan tujuan yang dimaksud.Sumber daya yang dimobilisasi 
dan dipadukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 6M (man, 
money, method, material, machine dan market). 6M ini tidak terbatas 
yang ada di lembaga, perusahaan ataupun sekolah/madrasah 
dan perguruan tinggi. Membangun komunikasi dan kerjasama 
dengan berbagai pihak terkait baik ke dalam maupun keluar sangat 
membantu dan menentukan kemajuan lembaga perusahaan ataupun 
sekolah/madrasah/perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian, 
arti manajemen tidak lepas dari enam karakter yaitu manajemen 
sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, proses mencapai tujuan, sebuah 
kolektifitas mencapai tujuan bersama, suatu seni (berkomunikasi 
& memimpin), keterampilan, dan sebuah profesi. Jadi, manajemen 
adalah usaha yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk 
mencapai tujuan yang sudah ditentukan bersama dalam prosesnya 
diperlukan keterampilan (seni berkomunikasi dan memimpin).

2. Tujuan Manajemen
Secara umum, tujuan adanya manajemen, yaitu: (1) dapat 

menentukan strategi yang efektif  dan efisien untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan; (2) melakukan evaluasi kerja serta mengkaji 
ulang akan situasi yang terjadi dengan tujuan untuk melakukan 
penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; (3) 
senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai 
dengan perkembangan lingkungan.36 Secara khusus, tujuan adanya 
manajemen di bidang pendidikan, yaitu: (1) Terwujudnya suasana 
belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif  
dan menyenangkan (PAIKEM); (2) Terciptanya peserta didik yang 

36 Wiyani, Novan Ardy, Manajemen Kelas (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2014), 50.
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aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara; (3) Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif  
dan efisien; (4) teratasinya masalah mutu pendidikan.37 Sedangkan 
tujuan manajemen dari segi sumber daya manusia, meliputi: (1) 
Tujuan Sosial, yaitu organisasi atau perusahaan bertanggung jawab 
secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat 
dengan meminimalkan dampak negatifnya; (2) Tujuan Organisasi, 
yaitu sasaran formal yang dibuat untuk mebantu organisasi 
mencapai tujuannya; (3) Tujuan Fungsional, yaitu mempertahankan 
kontribusi departeman sumber daya manusia pada tingkat yang 
sesuai dengan kebutuhan organisasi; (4) Tujuan Individual, yaitu 
tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi yang hendak mencapai 
tujuan melalui aktifitasnya dalam organisasi.38

3. Pola Manajemen dalam bidang Pendidikan
Manajemen dalam bidang pendidikan atau manajemen 

pendidikan merupakan suatu proses kerjasama yang sistematik, 
sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional.39 Manajemen pendidikan maupun manajemen 
kepemimpinan tidak terlepas dari pola lingkaran antara plannig, 
organizing, controling, dan aktuating. Sebagaimana dapat dicermati 
pada gambar 2.1.

37 Didin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan: Konsep dan Prinsip 
Pengelolaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 125. 

38 Fatah Syukur, Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan (Semarang: 
Program Pasca Sarjana Wali Songo, 2012), 11.

39 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implimentasi 
(Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004).
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Gambar 2.1. 
Manajemen dalam bidang Pendidikan

Keterangan:

Jika manajemen dikaitkan dengan proses pendidikan, maka 
manajemen merupakan upaya menata keteraturan lingkaran, 
melalui:

Planning (perencanaan), dalam proses ini diawali dengan 
menganalisis situasi dan kondisi menggunaan analisis Strength 
Weakness Opportunity Threat. Berdasarkan hasil pengamatan 
kemudian dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah pembentukan 
kurikulum, dalam hal ini secara umum yang membentuk/menyusun 
kurikulum adalah pemerintah, namun secara khusus dapat juga 
dirumuskan oleh pihak sekolah/lembaga/yayasan sebagai penyusun 
kurikulum tambahan. Dalam pembentukan kurikulum sudah tentu 
adanya perumusan tujuan dari pendidikan dan pembelajaran serta 
mengklasifikasi komponen-komponen lain dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Jika, diapliksikan dalam pembelajaran PAI maka 
perencanaan berarti menentukan kurikulum mana yang akan 
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dijadikan acuan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 
tujuan pembelajaran di satuan pendidikan tersebut.

Organizing (pengorganisasian), pada proses ini terjadi 
proses mendesain pembelajaran (membuat konsep, serta pola yang 
mendetail), pengembangan berupa penyusunan silabus berdasarkan 
kurikulum, kemudian dari silabus di breakdown/diterjemahkan 
dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) hingga terbentuk 
perangkat pembelajaran yang utuh dan sistematis. Dalam 
pembuatan RPP seorang guru seyogyanya membuat konsep atau 
pola pembelajaran dengan memilih pendekatan, strategi, metode, 
serta teknik yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

Actuating (pelaksanaan), pada tahap implementasi ini guru 
semestinya bersahabat dengan situasi yang ada (situasional) dalam 
menerapkan pola pembelajaran sehingga dapat disebut sebagai 
model pembelajaran. Pada tahap ini juga dilakukan sebuah analisis 
seberapa jauh keberhasilan dari desain pembelajaran dilihat dari 
proses pembelajaran berlangsung.

Controlling (pengendalian), controlling dapat berupa evaluasi, 
supervisi/pengawasan, maupun inspeksi. Pada kesempatan 
evaluasi ini, dapat mengklasifikasi kelebihan dan kekurangan dari 
model pembelajaran yang diterapkan melalui tes maupun non tes. 
Berdasarkan hasil evaluasi guru dapat melakukan perbaikan melalui 
pengembangan desain pembelajaran khususnya PAI, umumnya 
untuk semua mata pelajaran. Pada tahap controlling ini banyak hal yang 
dapat dilakukan seperti halnya melakukan analisis SWOT melihat 
serta menganalisis kekuatan serta kelemahan dari internal satuan 
pendidikan serta peluang dan tantangan dari kondisi ekternal satuan 
pendidikan. Berdasarkan evaluasi yang menyeluruh dan analisis 
yang mendalam maka pengembangan secara sempit dapat dilakukan 
oleh guru atau satuan pendidikan dengan mengintegrasikan ilmu 
pengetahuan disesuaikan dengan kultur sekolah dan kearifan lokal. 
Secara umum dan luas pengembangan dilakukan oleh pemerintah 
sebagai pengembangan kualitas pendidikan yang sesuai dengan 
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kultur bangsa Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas dapat pula 
dimaknai bahwa  memanajemen mulai dari input, proses, output 
hingga outcome untuk pengembangan desain pembelajaran yang 
tepat.

B. Spiritual

1. Pengertian Spiritual 
Spiritual berasal dari kata “spirit” yang berarti “roh, jiwa, sukma, 

kesadaran diri, wujud tak berbadan, bernafas/nafas hidup, nyawa 
hidup”. Secara Istilah, dari makna filsuf, spiritual yaitu kekuatan 
yang menganimasi dan memberi energi pada cosmos, kesadaran 
yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan dan intelegensi, 
makhluk immaterial serta wujud ideal akal pikiran (intelektualitas, 
rasionalitas, moralitas, kesucian, atau keilahian). Danah Zohar dan 
Ian Marshel mengemukakan bahwa spiritualitas adalah kemampuan 
internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya 
adalah inti alam semesta sendiri. Sedangkan Ginanjar berpendapat 
spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa 
kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan 
kehadirannya40. Menurut Ahmad Suaedy, spiritualitas adalah 
dorongan bagi seluruh tindakan manusia, maka spiritualitas baru 
bisa dikatakan dorongan baik jika merespons terhadap problem-
problem masyarakat konkret dan kontemporer. 41 Nasr (2009) 
memberikan definisi yang jelas terhadap istilah ‘spiritual’ menurut 
pandangan dunia barat dan dunia timur.42 Spiritual menurut dunia 
timur (Islam) adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebermaknaan 

40 Ginanjar, 107-109.
41 Paristiyanti Nurwardani, dkk. Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan 

Tinggi (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 
2016), 32.

42 Sayyed Hossein Nasr, Islam in the modern World: Challenged by the West, 
Threatened by Fundamentalism, Keeping Faith with Tradition (Maryland: Harper 
Collins, 2009), 100.  
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jiwa/ruh. Sedangkan, menurut dunia barat spiritual adalah suatu 
bentuk perenungan (kontemplatif) melalui proses berpikir intuitif.   

2. Perbedaan antara spiritualitas, agama, dan spiritualitas 
Islam
Istilah spiritualitas sering disalah artikan, melihat sebagai 

sesuatu yang konteksnya sama dengan agama, keyakinan tertentu, 
aturan moral, dan tradisi-tradisi. 

Cash, Gray, & Rood menegaskan bahwa spiritualitas lebih 
melihat ke dalam batin menuju kesadaran nilai-nilai universal, 
sedangkan agama melihat keluar menggunakan ritus formal dan 
kitab suci43. Orang yang sangat relegius bisa jadi bodoh secara 
spiritual, seorang ateis yang keras dan kaku bisa jadi cerdas spiritual 
yang tinggi sama sekali tidak bertentangan dengan agama44. 
Contohnya seperti dalam tinjauan Tasawuf, bahwa bila inti 
tasawuf  terletak pada wilayah batin seseorang (inner life), relevankah 
tasawuf  dikaitkan dengan proses transformasi sosial yang wilayah 
operasionalnya terletak pada daratan struktur atau titik beratnya 
pada dimensi praksis dari perilaku seseorang dalam jaringan-jaringan 
institusi masyarakat? jawabannya adalah telah tampak kehilangan 
relevansinya. Sebab, transformasi sosial tidak cukup hanya dari satu 
aspek, melainkan harus komprehensif. Dalam ajaran Al-Qur’an, 
nilai kemanusiaan bisa dipahami ketika semua perilaku lahir dan 
batinnya diorientasikan kepada Allah SWT, dan pada waktu yang 
sama adalah juga membawa dampak konkret terhadap upaya 
meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. 

Dunia spiritualitas sebenarnya tidak harus mempunyai 
keterkaitan atau konotasi dengan kelembagaan tarekat atau tasawuf  

43 Nilam Widyarini, Membangun Hubungan Antar Manusia (Jakarta: PT. 
Elex Media Kompitundo, 2009), 119.

44 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual (Bandung : 
Mizan, 2007), 258.
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dalam bentuknya yang lama.45 Menurut M. Amin Abdullah 
dalam bukunya Studi Agama Normativitas atau Historisitas ?, 
bahwa: Dunia spiritualitas sekarang ini lebih terkait dengan 
pengalaman beragama (relegiius experience)46 yang sebagiannya 
dikaji dalam psikologi agama47 dan sebagian yang lain erat terkait 

45 Konsep rumusan Tasawuf  model lama tidak kondusif  untuk 
pertumbuhan spritualitas yang sehat dan wajar. Sebab, otonomi individu untuk 
mengembangkan spritualitasnya banyak yang terkekang dan terpasung. Lihat, 
M. Amin Abdullah, Studi Agama :Normatif  atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2011), 163.

46 Pengalaman spritual atau pengalaman mistik dan kadang juga 
disebut pengalaman agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberagamaan 
seseorang. Eluruh droktrin agama selalu menempatkan hal ini secara eksplisit 
di dalam teologi atau dogmanya. Kondisi pengalaman spritual atau pengalaman 
keagamaan (religious experience) bisa menjad salah satu kriteria ari kebenaran 
agama, karena sesungguhnya pengalaman transendensi ini merupakan hal yang 
umum terjadi di dala seluruh tradisi-tradisi agama. Lihat, Philip C. Almond, 
Mstical Experience and Religious Doctrine, Berlin, 5. Lihat juga, Fazlur Rahman, 
Islamic methodology is Islamicin History (Karachi: Central Instiute is Islamic Research, 
1965), lihat khusus pada bagian “Spritual life: sufism”, 105-117. Lihat juga Musa 
Asy, Filsafat Islam : Sunnah Nabi dalam Berfikir (Yogyakarta : LESFI, 2002), 169.

47 Dalam literatur psikologi agama, memandang bahwa perkembangan 
spritualitas yang sehat dan wajar melibatkan komponen fleksibilitas (luwes), 
selain kerendahan hati (humility) dan juga keinginan dari dalam (desire). Lihat, 
Marvin Gawryn, Raching High: The Psychology of  Spritual Living (Berkeley: Spritual 
Renaissance Press, 1990), 114. Pertumbuhan dan perkembangan spiritualitas 
individu yang sehat, normal dan wajar, dengan mengambil inspirasi dari al-
Qur’an. Agaknya perlu mengatur kembali lalu lintas fujur dan taqwa secara 
dinamis. Al-Qur’an sendiri menyebut bahwa di dalam jiwa manusia ada dua 
komponen kejiwaan yang utuh secara dialektis selalu berdialog yakni komponen 
fujur dan komponen taqwa. Lihat QS. Asy-Syamsayat 7-10, “Dan jiwa serta 
penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 
(jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang 
mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya” 
(QS. Asy-Syams, ayat 7-9). Dialog dan gesekan antara fujur dan taqwa adalah 
mekanisme yang harus dilalui untuk membentuk pengalaman hidup (experience) 
yang bermakna. Pengalaman, termasuk didalamnya ‘relegious experience’ hanya 
bisa terbentuk secara alami, jika kita dapat mengakomodir keduanya secara 
sintesis-dialektis sehingga akan membuahkan ‘kepribadian yang matang’. Lihat, 
Marvin Gawryn, RachingHigh: The Psychology of  Spritual Living,123. Kepribadian 
dan spritualitas yang matang tidak dapat secara a priori menegasikan salah satu 
antara keduanya. Meskipun diakhir perjalanan, taqwalah yang akan tetap unggul 



28     M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p

dengan wilayah etika (philosophic ethics), untuk tidak mengatakan 
semata-mata hanya terkait dengan akhlak (religious ethics). Dalam 
format seperti itu, dimensi religiousitas yang berdasarkan wahyu 
tetap mewarnai sentral pembahasannya, hanya metodologinya 
yang berbeda. Namun, amat disayangkan bahwa philosophic ethics 
yang terkait dengan pengalaman beragama tidak begitu populer di 
kalangan pengikut salaf  karena dianggap terlalu asing dari wilayah 
agama,48 kalau saja tasawuf  mendapat tempat yang wajar dalam 
dunia intelektual muslim, barangkali tuntutan dan gugatan untuk 
memperhatikan lebih serius terhadap kehidupan spritual tidak perlu 
terjadi. Melihat fenomena dari pemaparan di atas, muncul sebuah 
pertanyaan, mengapa anak-anak muda Muslim yang sudah sejak dini 
dididik agama, ketika mereka menjadi dewasa masih menghendaki 
siraman spiritualitas yang lebih menyejukan dari apa yang selama 
ini telah mereka terima? Apakah Pendidikan Islam memang belum 
memenuhi kebutuhan spiritualitas mereka? Atau hanya metodologi 
pendekatan dan pemahaman kepada dimensi spiritualitas itu sendiri 
yang perlu ditinjau kembali?

Spiritualitas adalah inti dari hati nurai moral (moral consequence). 
Hati nurani moral  ini merupakan kekuatan ruhaniyah dan keimanan 
yang memberi semangat kepada seseorang untuk berbuat terpuji 
(good character) dan menghalanginya dari berbuat jahat (bad character). 
Sebelum seseorang melakukan perbuatan positif  atau negatif, 
pada hakikatnya dalam diri manusia ada mental kekuatan yang 
dikenal dengan suara batin/hati (conscience) untuk mendorong atau 
mengingatkannya. Bila suara batin negatif  yang dituruti, maka ia 
akan berperilaku jahat dan menguasai kebaikan serta menjauh dari 
perilaku baik. Sebaliknya jika suara batin yang positif  yang dilakukan, 
maka seseorang akan menguasai keburukan dan terhindar dari 
perilaku buruk. Mental character consequence dapat menguasai dan 

tapi proses pematangan kepribadian tidak bisa tidak melewati gesekan dengan 
fujur. Lihat, M. Amin Abdullah, Studi Agama : Normatif  atau Historisitas?, 166.

48 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normatif  atau Historisitas?, 162.
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mengawasi seseorang dalam setiap geraknya dan merupakan titik 
tolak seseorang untuk bersikap dan berbuat. Iman yang letaknya 
dalam hati akan menimbulkan konsekuensi logis terhadap tindakan-
tindakan mental berkarakter berupa pengalaman norma-norma 
Islam (moral judgement), tanggung jawab moral (moral responsibility), 
dan ganjaran moral (moral rewards). Lebih lanjut, dimensi spritualitas 
dari paham dan penghayatan keberagaman pada dasarnya 
merupakan sebuah perjalanan ke dalam diri manusia sendiri. Bisa 
jadi masyarakat modern yang memiliki fasilitas transportasi canggih 
merasa telah melanglang buana, bahkan sebagian telah melakukan 
perjalanan ke planet. Namun amat mungkin masih miskin dalam 
pengembaraannya dalam mengenal dimensi batinnya, bahwa dia 
adalah makhluk spiritual49. Hal yang mirip bisa juga terjadi pada para 
ilmuan. Ribuan buku dan teori telah mereka jelajahi, tetapi mungkin 
saja semua itu baru melingkar-lingkar pada dataran kognitif-rasional, 
belum berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan penghayatan 
keberagamannya50. Oleh karena itu, spiritualitas keagamaan/tauhid 
(ma’rifatullah) merupakan nilai utama untuk menuju kedamaian. 
Ma’rifatullah pada hakikatnya beriman kepada Allah dalam tiga 
hal  yakni (1) mengimani Tauhid Uluhiyah ialah bahwa Allah Maha 
Tunggal yang paling berhak di sembah, ditaati, dan dipatuhi; (2) 
mengimani Tauhid Rububiyah, ialah Allah yang Maha Pengatur itu yang 
menciptakan, mengatur perkara-perkaranya dan yang mendidiknya 
serta yang mengawasi, dan (3) mengimani Tauhid al-Asma’ wa al-
Sifah ialah bahwa tiap-tiap yang berlaku di alam ini bersumber dari 
perbuatan dan pengaturan Allah, dan kepada-Nya setiap kesudahan 
akhir, dan daripada-Nya pula bermula setiap sesuatu. Ma’rifatullah 

49 Komputer bisa jadi mempunyai IQ yang tinggi, binatang pun mungkin 
juga memiliki EQ yang kuat, tetapi hanya manusialah yang mempunyai SQ–
kemampuan untuk bersikap kreatif, mengubah aturan, mengubah situasi, dan 
mengungkap makna. Lihat, Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Kecerdasan 
Spiritual, Sampul buku.

50 Komarudin Hidayat, Psikologi Kematian: Mengubah Ketakutan Menjadi 
Optimisme (Bandung: Mizan Media Utama, 2012), 42.
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berimplikasi kepada pandangan pribadi (pola pikir, pola hati dan 
pola rasa) dan perilaku seseorang dalam  mengekspresikan rasa 
keterkaitan, tujuan hidup, makna hidup dan kesadaran ke dimensi 
transendental (Yang Maha Tinggi). Pola pikir, sikap, keyakinan, 
dan perilaku patuh akan melaksanakan ajaran agamanya, toleran 
terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 
pemeluk agama lain51. Hal senada, Komarudin Hidayat mengajukan 
tesis dalam bukunya yang berjudul psikologi kematian bahwa 
dimensi spiritualitas Islam (mystical philosophy) merupakan asset 
Islam yang kurang mendapat perhatian, yang mungkin sekali akan 
banyak memberikan konstribusi positif  terutama bagi masyarakat 
modern52. Sebagaimana yang diyakini Ibn al-‘Arabi, dalam Islam, 
spiritualitas seseorang mengarah pada kesatuan antara manusia, 
alam dan Tuhan. Al-Qur’an mengungkapkan world view nya, bahwa 
alam tidak bisa dipahami hanya sebagai kumpulan dunia materi, 
melainkan juga dunia spiritual, yakni hubungan-hubungan anlogis 
dan alegorisnya. Serta peran manusia dalam keseluruhan sistem yang 
mengaturnya. Sistem hubungan ini berada dalam pola piramida yang 
terdiri dari makrokosmos (al-‘alam al-kabir), mikrokosmos (al-‘alam 
ash-shaghir) dan metakosmos, makrokosmos adalah alam semesta 
pada umumnya, mikrokosmos adalah manusia, dan metakosmos 
adalah Allah SWT.53 Spiritualitas manusia dapat tercapai dan 
berhak menjadi khalifah, manakala manusia mampu memahami, 
menerjemahkan dan menyatukan ketiganya dalam diri.54  Penyatuan 

51 Maragustam siregar, Revitasilasi Pendidikan Agama Islam di Era New 
Normal dan Arus Globalisasi. PPT Webinar Nasional Program Doktor  PAI FITK 
UIN Sunan Kalijaga, Selasa, 28 Juli 2020. 

52 Komarudin Hidayat, Psikologi Kematian: Mengubah Ketakutan Menjadi 
Optimisme, 40

53 Abdul Jalil, Spiritual Enterpreneurship: Transformasi Spiritualitas 
Kewirausahaan, 29-30.

54  Sachiko Murata, The Tao of  Islam: A Sourcebook on Gender Relationship 
in Islamic Thought (USA: State University of  New York, 1992), Terjemahan 
Indonesia oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah. The Tao of  Islam : Kitab 
Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam (Bandung : Mizan, 
1998), 71.
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diri dengan alam dan Tuhan bisa dilakukan karena manusia adalah 
makhluk serba mencakup (al-kawn al-jami’)55 sehingga berpotensi 
menjadi manusia sempurna (al-insan al-kamil), baik secara al-haqqiyah 
dan al-khalqiyyah.56

Dengan demikian, berbicara spiritual tidak lepas dari teks 
dan konteks di lapangan. Teks merupakan realita yang ditangkap 
oleh manusia dengan akal pikirannya. Dari teks tersebut dapat 
menuntun manusia untuk berupaya memahami makna atau pesan 
yang terkandung di dalamnya kemudian diaplikasikan dalam 
kehidupan nyata sebagai bentuk konkret dari ketaatan jiwa sesuai 
keyakinannya. Sedangkan konteks di lapangan merupakan kondisi 
riil yang dapat menambah perspektif  keilmuan baru sesuai daya 
nalar dan metodologi yang dimiliki.

Berkaitan dengan hal di atas, pada hakikatnya spiritual dan 
religiusitas adalah konsep yang berbeda, namun dalam aspek 
tertentu keduanya memiliki persamaan,57 yaitu: 1) Religiusitas 

55 Ibnu ‘Arabi menyebut realitas serba mencakup manusia ini dalam 
bukunya al-Kitab al-Jami’. Kesempurnaan manusia disana merujuk kepada 
Adam yang eksistensinya merangkum keragaman hakikat yang tersebar di alam 
semesta.

56 Faktor-faktor kesempurnaan manusia tampak dalam (1) kejadian 
manusia dalam bentuk terbaik (ahsanu taqwim), (2) dicipta dengan kedua Tangan 
Allah (khalaqtu bi yadayya), sementara makhluk lain hanya dengan perintah “Kun” 
(jadilah!), (3) dicipta berdasarkan bentuk atau citra Allah (ala shurat Allah), (4) 
ditiupkannya ruh Allah (ruhullah) kepadanya, serta (5) manusia merupakan 
puncak penciptaan dengan kesempurnaan yang semakin meningkat, semuanya 
itu telah menjadikannya makluk yang paling representative dan kualitatif  
mengemban tugas sebagai khalifah Allah (khalifatullah), mewakili Allah pada 
tataran makhluk. Menyandang status sebagai kalifah Allah berarti bahwa hanya 
manusialah dengan kualitas-kualitas yang dimilikinya, atau dengan totalitasnya 
yang dapat menguasai alam semsta, menjamin keharmonisan, dan sekaligus 
dalam pengertian sebaliknya, hanya manusialah yang mampu mengacaukan 
alam semesta.

57 Amir, Yulmaida dan Lesmawati, Rini. Religiusitas dan Spiritualitas Konsep 
yang Sama atau Berbeda?. Jurnal Ilmiah Penelitia Psikologi: Kajian Empiris dan 
Non Empiris. Vol. 2. 2016, Hal 67-73. Universitas Muhamadiyah Prof. Dr. 
Hamka
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memiliki dasar-dasar teologi yang berasal dari ajaran atau doktrin 
dari agama tertentu dimana kehidupan manusia diarahkan untuk 
mengikuti prinsip-prinsip yang berasal dari Tuhan. Hal ini 
yang membedakan religiusitas dengan spiritualitas karena pada 
spiritualitas tidak memiliki dasar teologi seperti itu. 2) Religiusitas 
memiliki metode, cara, atau praktek ibadah dimana praktek ibadah 
yang dilakukan akan memberikan manfaat secara psikologis bagi 
individu jika dilakukan dengan penghayatan yang tentunya ditujukan 
kepada Tuhan. Berbeda dengan spiritual yang tidak terdapat aspek 
tersebut. 3) Dalam fungsinya, spiritualitas dan religiusitas memiliki 
kesamaan yaitu membantu individu memahami berbagai hal atau 
persoalan dalam hidupnya. Tetapi tetap saja kerangka yang dipakai 
dalam memahami persoalan tersebut bisa jadi berbeda karena dasar 
teologi dari masing-masing.

3. Peran Spiritual bagi Manusia 
Apabila menyimak aspek normative Islam, setidaknya ada tiga 

pelajaran tentang peran penting spiritual bagi manusia, antara lain: 

1. Daya kreasi. 

Manusia adalah makhluk spiritual yang berdimensi fisik (QS. 
Al-Hajr, 15:29)

َساِجِديَن َلُه  َفَقُعوا  ُروِحي  ِمنرْ  ِفيِه  ُت  َونََفخرْ يرُْتُه  َسوَّ  َفِإَذا 
)92( 

Artinya : Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)nya, 
dan Aku telah meniupkan kedalamnya roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, 
maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (QS. Al-Hajr 
(15) : 29).58

58 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
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Ayat di atas menunjukkan bahwa aspek spiritual membuat 
manusia mampu memahami pesan Ilahi, dan fisik mewujudkannya 
dalam tataran materi. Spiritual yang menyimpan gelora idealism, maka 
ia akan  memberi kekuatan untuk mengadakan dan menciptakan 
semua sarana dan materi untuk mewujudkan idealismenya. Inilah 
kemudian yang akan mendorong manusia kreatif  dan produktif.

2. Fungsi Kontrol

Kesadaran akan menghindarkan manusia dari jebakan kesalahan 
yang dapat menghalanginya dari keterpurukan. Spiritualitas akan 
menjegah pelakunya dari arogansi diri karena moral spiritualnya 
yang baik;

3. Stabilisator 

Spiritualitas menyadarkan pelakunya untuk melibatkan Allah 
SWT mulai dari permulaan, proses, dan akhirnya dalam bertindak, 
karena semua bermakna ibadah bagi dirinya. Sebagaimana dalam 
QS. Adz-Dzariyat (51): 56,

)65( ِلَيعرُْبُدوِن  ِإلَّ  ِنرَْس  َوالرْ ِنَّ  الرْ َخَلقرُْت   َوَما 
Artinya : Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 
mereka beribadah kepada-Ku. (QS. Adz-Dzariyat (51): 56).59

Ayat di atas menunjukan bahwa dalam tataran konseptual 
(dasar), Islam memiliki tiga ajaran pokok sebagai dasar beragama 
yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya untuk 
menjadi pijakan mengabdi kepada Allah SWT. Meninggalkan salah 
satunya akan menjadikan ketidak sempurnaan (kepincangan) dalam 
beragama. Ketiga bagian dasar tersebut adalah Islam, Iman, dan 
Ihsan.60 Ketiganya menjadi pondasi spiritualitas Islam, sebagaimana 
dapat dicermati pada gambar 2.2.

59 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
60 Tim Karya Ilmiah Purna Siswa RADEN (Refleksi Anak Muda 

Pesantren) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pon.Pes. Lirboyo Kota Kediri 
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Islam

Iman

Ihasan

   

          
Gambar 2.2

Pondasi Spiritualitas Islam 1

Jika Spiritualitas Islam digambarkan dalam bentuk sebuah 
bangunan atap rumah atau masjid yang berarsitektur Indonesia, 
maka gambaran perjalanan seorang hamba menuju penghampiran 
kepada  al-Haqq, yaitu Iman sebagai atap bagian bawah, Islam sebagai 
atap bagian tengah dan Ihsan sebagai atap yang mengerucut dan di 
atas atap itu ada kata Allah SWT sebagai tujuan akhir yang dapat 
tercapai melalui jalan spiritualitas (ihsan) dalam diri seseorang. 

Iman sebagai pondasi dan kerangka utama untuk penyangga 
bangunan, sedangkan Islam sebagai pengaturan ruangan dengan 
pintu-pintu tertentu untuk memilih kebutuhan tata ruangnya, 
adapun Ihsan sebagai bagian untuk memperindah dan menghias 
sebuah bangunan yang meliputi pengecetan, bentuk ukiran, dan 
lain sebagainya. 

Jawa Timur, Jejak Sufi : Membangun Moral Berbasis Spritual (Kediri: Lirboyo Press, 
2011), 7.
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Disisi lain, jika dikaitkan dengan tiga unsur yang dimiliki 
oleh manusia, yakni lahiriah (al-zahirah), batiniah (al-sarirah), dan 
hati nurani (al-damirah), masing-masing memerlukan ajaran Islam 
untuk memperbaiki dan memperindahnya, sebagaimna pandangan 
Ibn ‘Atai Allah Alaskandary.61 Lahiriah manusia agar menjadi indah 
maka memerlukan Islam, batiniah manusia agar menjadi indah 
memerlukan Iman, sedangkan hati nurani manusia supaya menjadi 
indah memerlukan ajaran Ihsan.

Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat Imam Abi Nasr As-
Sarraj Ath-Thusiy (378 H), bahwa Islam adalah zahir (kulit luar), 
iman adalah batin (kulit dalam), sedangkan ihsan sendiri merupakan 
hakikat dari perwujudan zahir dan batin.62 Hal demikian dapat 
digambarkan sebagai berikut :

 

a l - S a r i r a h  

 

 

a l - d a m ir a h  
 

Gambar 2.3

Pondasi Spiritualitas Islam 2

Jika spiritualitas Islam menjadi sebuah keilmuan, maka iman 
menjadi tauhid, teologi atau ilmu kalam. Islam menjadi ilmu fiqh, 

61 Al-Qushayriy, al-Risalah al-Qushayriyah, Bairut: Dar al-Khayr, tt., 9.
62 Abi Nasr As-Sarraj Ath-Thusiy. Al Luma’. Darul Kutub Al Hadisiyah, 

22.
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ilmu syari’at dan ilmu hukum, sedangkan ihsan menjadi ilmu etika 
atau akhlak dan ilmu tasawuf.63

4. Spiritualitas dalam bidang Pendidikan
Azhar dalam kajian disertasinya,64 mengungkap bahwa  

spiritualitas telah menjadi topik perdebatan dalam dunia pendidikan, 
apalagi sebagai filsafat atau alat penelitian. Dalam beberapa kali, 
para peneliti yang berbeda telah meneliti spiritualitas kaitannya 
dengan pendidikan. Peneliti terus menyuarakan keprihatinan 
mereka mengenai pembungkaman spiritualitas pada pendidikan 
tinggi, dan khususnya ketiadaan spiritual sebagai alat penelitian.65 
Motha (2011), mengemukakan bahwa untuk mendefinisikan konsep 
spritual butuh dilakukan penelitian mengingat sifatnya yang sangat 
besar, ia mengupayakan peningkatan pemahaman intuitif  dan 
akademisnya dalam merangkum spiritualitas, dalam penelitiannya 
dia mencoba menyoroti apa yang ia yakini sebagai konseptualisasi 
penting dari spritualitas. Adapun usahanya dalam mendefinisikan 
istilah ‘spiritualitas’ dan relevansinya bagi pendidikan, Motha 
terus mengkaji epistimologi dan ontologi spiritual dalam wacana 
akademik.66 Istilah ‘spiritual’ diartikan sebagai integrasi antara 
berpikir rasional dan berpikir intuitif. Miller (2007) menyebutkan 
spiritual merupakan keterhubungan  yang mengacu pada kurikulum 
dengan setiap tingkat pembelajaran, dan keterhubungan itu berupa 
keterpaduan (integrated) antara berpikir rasional dengan berpikir 
intuitif, tubuh selalu terhubung dengan pikiran, pikiran selalu 
terhubung dengan mata pelajaran, mata pelajaran terhubung ke 
masyarakat, dan masyarakat terhubung dengan alam semesta, serta 

63 Dahlan Tamrin, Tasawuf  Irfani: Tutup Nasut Buka Lahut (Malang: 
UIN Maliki Press, 2010), 9.

64 Azhar. Pembelajaran PAI berbasis Spiritual Quantum Learning (SQL), 
Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, 1.

65 Njoki N. Wane, “Spirituality: A Philosophy and A Research Tool” 
in Spirituality, Education, and Society, ed. Njoki N. Wane, et al. (Rotterdam: Sense 
Publisher, 2011), 67. 

66 Jennifer Motha,  49.
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alam semesta pada akhirnya terhubung ke jiwa dan ruh. Sedangkan, 
pada ‘keseimbangan’ Miller m endasari pada konsep keseimbangan 
‘yin dan yang’, ia menjelaskan bahwa pada setiap tingkat di alam 
semesta ada komplementer ‘kekuatan dan energi’ (rasional dan 
intuitif) yang perlu diakui dan dipelihara.67 Dalam hal ini, pendidikan 
berarti mengakui adanya energi yang saling melengkapi dalam 
ruangan kelas. Namun, pendidikan kita umumnya telah didominasi 
oleh energi yang terfokus pada rasionalitas dan kemampuan 
individu, dan mengabaikan energi ‘yin’ untuk mendorong ‘berpikir 
intuitif ’ sebagai pendekatan pembelajaran.68 Padahal jika merujuk 
pada pendapat Sinetar (2001), bahwa orang-orang yang mencapai 
keberhasilan di masa dewasanya, pada masa kecilnya, umumnya 
telah memiliki sifat-sifat spiritual, seperti keberanian, optimisme, 
tindakan konstruktif, bahkan kewaspadaan dalam menghadapi 
bahaya dan kesulitan69. Jika sifat-sifat spiritual di atas dibangun 
dengan baik niscaya daya spiritual yang dimilikinya pun akan 
semakin kuat.

5. Indikator Spiritualitas
Muhammad Fethullah Gulen dalam bukunya membagi 

indikator spiritual menjadi beberapa bagian, antara lain :

Memiliki iman yang sempurna. Al-Qur’an menyatakan bahwa 1. 
beriman kepada Allah SWT adalah tujuan utama dari penciptaan 
manusia dengan segala ma’rifat, mahabbah, kerinduan, dan 
berbagai sifat rohaniyah yang dimiliki oleh makhluk Allah 
SWT.;

Memiliki cinta membara (2. ‘isyq), merupakan obat yang serbaguna 
demi mewujudkan sebuah kebangkitan baru.

67 Jhon P. Miller, The Holistic Curriculum, edisi ke-2 (Toronto: OISE Press, 
2007), 75.

68 Jhon P. Miller, The Holistic Curriculum, 77.
69 Imam Musbikin, Cerdaskan Otak Anak dengan Do’a (Jogjakarta: Safirah, 

2012), 69.



38     M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p

Menyikapi ilmu dengan penuh pertimbangan, logika dan 3. 
perasaan. Sikap seperti inilah yang menjadi kunci jawaban atas 
kecenderungan manusia yang terkadang terjebak pada asumsi-
asumsi yang “gelap”;

Kembali menghadap pandangan kearah alam semesta, umat 4. 
manusia, dan kehidupan, untuk kemudian memisahkan yang 
benar dan yang salah secermat mungkin;

Memiliki kebebasan berfikir dan selalu menjadikan kebebasan 5. 
berfikir sebagai salah satu dasar utama tindakannya. Dalam 
hal ini, harus tetap mengikuti peraturan-peraturan yang sudah 
ditetapkan Allah SWT dan Rasulnya dalam al-Qur’an dan hadits. 
Kebebasan dan kesadaran manusia dapat mengantarkan pada 
cita-cita yang baik;

Mampu mengedepankan musyawarah serta hanyut dalam ruh 6. 
kebersamaan;

Pola pikir matematis. Dengan mengetahui ilmu matematis kita 7. 
akan mengetahui fakta antara keterkaitan dengan segala apa 
yang ada. Dengan sumber cahaya matematis telah menerangi 
jalan manusia yang menghubungkan antara mereka dengan 
alam semesta dan kehidupan sekitarnya sehingga tujuan mudah 
dicapai.70

70 Muhammad Fethullah Gulen, Bangkitnya Spiritualitas Islam, Terj. Fuad 
Saefuddin. (Jakarta: Republika, 2012), 43-62.
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C. Leadership atau Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan bukan suatu yang istimewa, tetapi tanggung 

jawab, ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan, juga bukan untuk 
berleha-leha tetapi kerja keras, ia juga bukan kesewenang-wenangan 
bertindak tetapi kewenangan melayani.71 Jadi, kepemimpinan adalah 
berbuat dan kepeloporan bertindak.

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata pimpin 
berarti bimbing atau tuntun, setelah ditambah awalan “pe” menjadi 
pemimpin berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui 
berbagai proses dan bentuk dengan maksud mencapai tujuan 
tertentu, jika ditambah akhiran “an” menjadi pimpinan artinya 
orang yang mengepalai, kemudian jika dilengkapi dengan awalan 
ke menjadi kepemimpinan berarti kemampuan dan kepribadian 
seseorang dalam memengaruhi serta membujuk pihak lain agar 
melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama.72 Dalam Bahasa 
Arab, kepemimpinan sering diterjemahkan sebagai al-riayah, al-
imarah, al-qiyadah, atau al-zaamah. Kata-kata tersebut memiliki satu 
makna sehingga disebut sinonim atau morodif, oleh karena itu 
bisa menggunakan salah satu dari keempat kata tersebut untuk 
menerjemahkan kata kepemimpinan. Selanjutnya, ketika mendengar 
kepemimpinan dalam Islam biasanya asosiasi pertama terarah pada 
“kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam” yang terkenal dengan 
sebutan khalifah, imamah, imaratul mukminin dan sebagainya. Artinya, 
kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam dalam urusan agama dan 
dunia. Definisi yang populer mengenai khalifah adalah pemimpin 
tertinggi dalam urusan agama dan dunia menggantikan Rasululloh 
SAW. Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthoniyah 

71 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2009), 112.

72 Eko Maulana Ali, Kepemimpinan Integratif  dalam Konteks Good Governance 
(Jakarta: PT. Multicerdas Publishing, 2013), 17.
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memberikan definisi khalifah sebagai penggantian (tugas) kenabian 
untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia.73 

Secara terminologi, kepemimpinan adalah kemampuan 
meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya 
sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan 
tertentu.74 Hal senada diungkapkan Robbins, seperti yang dikutip 
oleh Sudarwan Danim dan Suparno, kepemimpinan adalah 
kemampuan mempengaruhi kelompok kearah pencapaian 
tujuan.75 Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan pekerjaan 
mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan tertentu (P.G. 
Northouse: 2003). Dengan kemampuan yang dimiliki pemimpin 
dapat mempengaruhi keyakinan seseorang untuk mencapai tujuan 
dengan adanya kedisiplinan (Dubrin A.J.: 2001). Oleh karena itu, 
pengurus dan pemimpin harus memiliki sifat dapat mempengaruhi,76 
atau memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai 
tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah adanya suatu proses dalam 
kepemimpinan untuk memberikan pengaruh secara sosial kepada 
orang lain, sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses 
sebagaimana diinginkan oleh pemimpin.77 Owens mendefinisikan 
kepemimpinan sebagai suatu interaksi antara satu pihak sebagai yang 
memimpin dengan pihak yang dipimpin. E. Mulyasa mendefinisikan 
kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang 
yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.78 Dalam 

73 Sidiq, Umar. Kepemimpinan dalam Islam: kajian tematik dalam Al-Quran 
dan Hadist. Dialogia, Vol.12. No. 1 Juni 2014 STAIN Ponorogo, 128

74 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership, 106.
75 Sudarwan Danim dan Suparno, Managemen dan Kepemimpinan 

Transformasional Kekepalasekolahan: Visi dan Strategi Sukses Era Tehnologi, Situasi 
Krisis, dan Internalisasi Pendidikan (Jakarta:Reni Cipta, 2009), 3.

76 Kahar, Irawati A. Konsep Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi  
Pustaha: Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi Program Studi Ilmu 
Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Vol.4, No.1, Juni 2008, 21.  

77 Muhaimin, Suti’ah, Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan 
Aplikasinya dalam Penysunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (Jakarta: 
Prenada Media Group,  2010), 29.

78 E.Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. 
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manajemen, kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting 
yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi atau 
lembaga. Tanpa pemimpin yang berkualitas dan profesional, 
roda organisasi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Dari 
beberapa definisi kepemimpinan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan adalah suatu kegiatan memengaruhi orang lain agar 
orang tersebut mau bekerja sama (mengolaborasi potensinya) untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa 
komponen dalam kepemimpinan, yaitu: (1) Adanya pemimpin 
dan orang lain yang dipimpin, (2) Adanya upaya atau proses 
mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai 
kekuatan, (3) Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama 
dengan adanya kepemimpinan itu (4) Kepemimpinan bisa timbul 
dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu, 
(5) Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh 
pengikutnya, (6) Kepemimpinan berada dalam situasi tertentu baik 
situasi pengikut maupun lingkungan eksternal, (7)  Kepemimpinan 
merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan 
menunjukkan jalan yang diridhoi Tuhan.79

2. Kepemimpinan dalam Perspektif  Al-Qur’an
Pada dasarnya al-Qur’an tidak pernah secara tersirat 

menyebutkan kata kepemimpinan (leadership), karena kepemimpinan 
merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Meskipun demikian, 
bukan berarti al-Qur’an tidak membicarakan sama sekali masalah 
kepemimpinan, sebagai petunjuk bagi manusia al-Qur’an menyebut 

(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), 107.
79 Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya 

Mutu (Malang: UIN- Maliki Press, 2010), 8.
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tentang pemimpin diantaranya, yaitu: wali,80 imam, a’immah, ulul 
amri,81 dan khalifah.82 

Dalam ajaran Islam, istilah kepemimpinan dikenal dengan kata 
imamah, sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan 
berkonotasi pemimpin dalam Islam ada 9 (sembilan) macam, yaitu: 
Imamah, khalifah, malik, wali, ‘amir, ra’in, sultan, rais, serta ulil ‘amri. 
M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa imam dan khalifah adalah 
dua istilah yang digunakan Al-Qur’an untuk menunjuk pemimpin. 
Kata imam diambil dari kata amma-ya’ummu, yang berarti menuju, 
menumpu dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafa, 
yang pada mulanya berarti “di belakang”. Kata khalifah, sering 
diartikan “pengganti” karena yang menggantikan selalu berada di 
belakang, atau datang sesudah yang digantikannya selanjutnya. Al-
Qur’an menggunakan kedua istilah ini untuk menggambarkan ciri 
seorang pemimpin ketika berada di depan sebagai panutan, dan 
ketika dibelakang sebagai seorang pendorong sekaligus mengikuti 
kehendak dan arah yang dituju oleh yang dipimpinnya. Untuk 
mendalami  makna Imam dan Khalifah serta arti lain yang merujuk 
pada makna kepemimpinan dapat dicermati pada uraian berikut: 

80 Kata wali berasal dari kata kerja walla-yuwalli yang berarti man waliya 
amra ahadin, an-Nashir, yaitu: orang yang mengurus perkara seseorang atau 
penolong dan penguasa. Lihat: Al-Munjid Fi Al-Lughah Wal A’lam, Cet. 41, 
(Beirut: Dar Al-Masyriq, 2005), 919. Dalam al-Qur’an disebut sebanyak 233 kali 
dalam 35 kata jadian, di antaranya terdapat pada surah Ali Imran (3): 68, dan 
surah al-Ma’idah (5): 55. Lihat: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu’jam Al-
Mufahros Li Alfazh Al-Qur’an Al-Karim, Cet. 3, (Dar Al-Fikr), 1992. 931-934.

81 Ulul amri, kata ulul dapat diartikan pemilik, sedangkan kata al-amr 
berasal dari kata kerja amara-ya’muru yang berarti memerintah. Jadi, ulul amri 
berarti pemilik urusan atau perintah dan penguasa. Lihat: Ahmad Warson 
Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka 
Progressif, 1997), 38. Dalam al-Qur’an disebut sebanyak 249 kali dalam 28 
kata jadian, diantaranya terdapat pada surah an-Nisa’ (4): 59 dan 83. Lihat: 
Muhammad Fuad Abdul Baqi, 96-101.

82 Said Aqil Husin Al-Munawwar, Islam Humanis (Jakarta: Moyo Segoro 
Agung, 2001), 1-2.
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Imam• . 

Imam, bentuk jamaknya adalah a’immah yang berarti Pemimpin/
orang yang diikuti,83 diambil dari kata amma–yaummu, yang berarti 
menuju, menumpu, dan meneladani.84 Dalam al-Qur’an kata 
“imam” terulang sebanyak 7 kali atau a’immah sebanyak 5 kali yang 
mempunyai beberapa arti, diantaranya berarti pemimpin, misalnya 
dalam surah al-Isra’ (17): 71 :85

)17( ِبِإَماِمِهمرْ  ُأنَاٍس  ُكلَّ  ُعو  َندرْ َم   َيورْ
Artinya: “(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat 
dengan pemimpinnya”  (QS. Al-Isra’ (17) : 71).86  

Dalam sejarah Islam, sudah lumayan akrab dengan istilah 
imam ini, sering disebut dalam ritual ibadah shalat berjama’ah, dan 
digunakan dalam arti pendiri mazhab, dikalangan syi’ah mengalami 
perkembangan makna menjadi pemimpin spiritual yang mempunyai 
makna sakral, yang disebut al-imamah.

Khalifah• 

Kata khalifah berasal dari akar kata khalafa, yang pada mulanya 
berarti “di belakang”, seringkali juga diartikan berkisar di antara 
kata kerja “menggantikan, meninggalkan” atau kata benda, yakni 
“pengganti atau pewaris”, karena yang menggantikan selalu berada 
di belakang.87 Dapat juga disebut wakil karena ia datang sesudah 
yang digantikannya. 

Dalam al-Qur’an kata khalifah disebutkan sebanyak 127 kali, 
dalam 12 kata jadian. Secara terminologis kata ini mengandung 
setidaknya dua makna ganda. Di satu pihak, khalifah diartikan 

83 Ahmad Warson Munawwir, 40. 
84 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), 112.
85 Said Aqil Husin Al-Munawwar, 6.
86 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
87 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership
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sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam 
masa lalu, yang dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan 
sulthan, di lain pihak diartikan fungsi manusia itu sendiri di muka 
bumi sebagai ciptaan Allah SWT yang sempurna.88 Pemakaian kata 
khalifah setelah Rasulullah SAW wafat menyentuh juga maksud yang 
terkandung dalam perkataan amir (jamaknya umara) atau penguasa. 
Kedua istilah itu dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal. 
Namun jika merujuk kepada firman Allah SWT dalam surat al-
Baqarah (2) ayat 30 yang berbunyi: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman 
kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi.89

Selain kata khalifah disebutkan juga kata ulil amri yang satu 
akar dengan kata amir sebagaimana disebutkan di atas. Kata ulil amri 
berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam sebagaimana 
firman Allah SWT dalam surat al-Nisa (4) ayat 59: Hai orang-orang 
yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 
antara kamu. 90 Sedangkan dalam Surat al-Nisa (4) ayat 83 kata ulil 
amri berarti pemimpin tertinggi atau hanya pemimpin Islam yang 
mengepalai suatu jawaban: Dan apabila datang kepada mereka suatu 
berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. 
dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara 
mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) 
mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri) kalau tidaklah karena 
karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, 
kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).91 Hal tersebut menunjukkan 
bahwa ulil amri yang dipaparkan dalam kedua ayat tersebut bukan 
penguasa atau pemerintah kafir yang menjajah masyarakat Islam 
dan juga bukan pemimpin musrik atau munafik. 

88 Eko Maulana Ali, Kepemimpinan Integratif  dalam Konteks Good Governance 
(Jakarta: PT. Multicerdas Publishing, 2013), 126.

89 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
90 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
91 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
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Dalam Al-Qur’an juga disebutkan istilah auliya yang berarti 
pemimpin yang sifatnya resmi dan tidak resmi. Sesuai dengan 
firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 55: Sesungguhnya 
penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, 
yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk 
(kepada Allah SWT).

Dalam hadits Rasulullah SAW istilah pemimpin dijumpai 
dalam kata ra’in atau amir seperti yang disebutkan dalam hadits 
yang diriwayatkan Imam Bukhari:

ُيوُنُس َبَنَا  َأخرْ َقاَل  اللَِّ  َعبرُْد  َبَنَا  َأخرْ َقاَل  ٍد  ُمَمَّ برُْن  ُر  ِبشرْ ثَنَا   َحدَّ
- ُعَمَر  ابرِْن  َعِن  اللَِّ  َعبرِْد  برُْن  َساِلُ  َبَنَا  َأخرْ َقاَل  ِرىِّ  هرْ الزُّ  َعِن 
وسلم عليه  الل  صلى   - اللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ   - عنهما  الل   رضى 
ُرَزيرُْق َكَتَب  ُيوُنُس  َقاَل  اللَّيرُْث  َوَزاَد   . َراٍع «  ُكلُُّكمرْ   « يَُقوُل   - 
الرُْقَرى - ِبَواِدى  َمِئٍذ  َيورْ َمَعُه  َوَأنَا  ِشَهاٍب -  ابرِْن  ِإَل  ُحَكيرٍْم   برُْن 
َوِفيَها  ، َيعرَْمُلَها  ٍض  َأررْ َعَلى  َعاِمٌل  َوُرَزيرٌْق   . ُأَجَِّع  َأنرْ  َتَرى   َهلرْ 
، َأيرَْلَة  َعَلى  َمِئٍذ  َيورْ َوُرَزيرٌْق   ، ِِهمرْ  َوَغيرْ وَداِن  السُّ ِمَن   َجَاَعٌة 
َع ، ُيرِْبُُه َأنَّ يَأرُْمُرُه َأنرْ ُيَمِّ ُع -  َ َوَأنَا َأسرْ  َفَكَتَب ابرُْن ِشَهاٍب - 
- اللَِّ  َرُسوَل  عرُْت  َسِ يَُقوُل  ُعَمَر  برَْن  اللَِّ  َعبرَْد  َأنَّ  َثُه  َحدَّ  َساِلًا 
ُئوٌل َمسرْ َوُكلُُّكمرْ   ، َراٍع  ُكلُُّكمرْ   « يَُقوُل   صلى الل عليه وسلم - 
َراٍع ُجُل  َوالرَّ  ، َرِعيَِّتِه  َعنرْ  ُئوٌل  َوَمسرْ َراٍع  اِلَماُم   ، َرِعيَِّتِه   َعنرْ 
بَيرِْت ِفى  َراِعيٌَة  َأُة  َررْ َوالرْ  ، َرِعيَِّتِه  َعنرْ  ُئوٌل  َمسرْ َو  َوهرْ ِلِه  َأهرْ  ِفى 
َسيِِّدِه َماِل  ِفى  َراٍع  َاِدُم  َوالرْ  ، َرِعيَِّتَها  َعنرْ  ُئوَلٌة  َوَمسرْ ِجَها   َزورْ
ُجُل َوالرَّ  - َقاَل  َقدرْ  َأنرْ  َوَحِسبرُْت  َقاَل   - َرِعيَِّتِه  َعنرْ  ُئوٌل   َوَمسرْ
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ُئوٌل َوَمسرْ َراٍع  َوُكلُُّكمرْ  َرِعيَِّتِه  َعنرْ  ُئوٌل  َوَمسرْ ِبيِه  َأ َماِل  ِفى   َراٍع 
.  » َرِعيَِّتِه  َعنرْ 

Artinya: “Dari ibn Umar r.a, dia berkata: bahwa Rasulullah 
SAW. telah bersabda: Setiap orang di antaramu adalah pemimpin 
dan setiap kamu akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya, 
seorang imam adalah pemimpin dan dia akan bertanggung kawab atas 
kepemimpinannya, orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dan dia 
akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya, orang perempuan (istri) 
adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai 
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan pembantu adalah 
pemimpin (pemelihara) harta benda tuannya dan dia akan dimintai 
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (pemeliharaannya), dan 
seorang anak adalah pemimpin (pemelihara) harta benda ayahnya 
dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya 
(pemeliharaannya), maka (sekali lagi), setiap orang di antaramu 
adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjawab atas 
kepemimpinannya”. (H.R.Bukhari).

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran tentang makna 
khalifah dalam konteks al-Qur’an, dapat dicermati pada isi Q.S. 
Shad (38) : 26 :92

النَّاِس  َ َبيرْ ُكمرْ  َفاحرْ ِض  َررْ الرْ ِف  َخِليَفًة  َجَعلرْنَاَك  ِإنَّا  َداُووُد   يَا 
)62( َقِّ   ِبالرْ

Artinya: “Wahai Daud! sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah 
(penguasa, pemimpin) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil” (QS. Shad (38) : 26).

Gelar khalifah dalam sejarah pemerintahan Islam, pertama 
kali diterima oleh Abu Bakar yang menggantikan kepemimpinan 

92 Said Aqil Husin Al-Munawwar, 3.
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Nabi Muhammad SAW, namun Abu Bakar tidak memberi gelar 
kepada dirinya sendiri. Menurut riwayat, ada seorang sahabat yang 
mengusulkan agar Abu Bakar memakai gelar Khalifatullah, tetapi 
beliau menolaknya, kemudian diberi gelar Khalifatur-Rasul.93 Disini 
terdapat makna bahwa beliau adalah pengganti kepemimpinan Nabi 
Muhammad SAW.  

Al-Qur’an menggunakan kedua istilah di atas untuk 
menggambarkan ciri seorang pemimpin, di depan memberikan 
contoh dan teladan atau ing ngarso sung tulodo, dari belakang memberi 
dorongan dan bimbingan atau tut wuri handayani.94 Istilah di atas 
menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu punya rujukan, 
dengan adanya isyarat-isyarat al-Qur’an yang memperkuat bahwa 
pentingnya seorang pemimpin dalam memimpin umat.

Ada beberapa ayat al-Qur’an yang mengilhami bagaimana 
tuntunan al-Qur’an terhadap proses kepemimpinan Rasulullah 
SAW sebagai cerminan dalam menyampaikan risalah.95 setidaknya 
pengajaran tersebut merupakan teladan bagi ummatnya sebagai 
pemimpin pribadi, khususnya pemimpin umat dalam menyampaikan 
amanat. Firman Allah Swt dalam surah al-Muddassir ayat 1-796  :

93 Said Aqil Husin Al-Munawwar, 5.
94 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership, 113.
95 RB. Khatib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah (Jakarta: 

Amzah, 2005), 77.
96 Kata al-muddassir adalah isim fa’il dari tadassara. Menurut al-Ragib 

al-Ashfani, kata muddassir berasal dari kata mutadassir, di-idgam-kan menjadi dal. 
Sedangkan menurut pengarang al-Mu’jam al-Wasit, kata tadassara berarti seseorang 
yang memakai disar, yaitu sejenis kain yang diletakkan di atas baju yang dipakai 
untuk menghangatkan atau dipakai sewaktu orang berbaring atau tidur, oleh 
karena itu kata disar dapat diartikan dengan “selimut”, dengan demikian maka 
kata al-muddassir berarti “orang yang berselimut”. Lihat: Kemenag RI, Aplikasi 
Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
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َوِثيَاَبَك  )3( رْ  َفَكبِّ َوَربََّك   )2( َفَأنرِْذررْ  ُقمرْ   )1( ثُِّر  ُدَّ الرْ َأيَُّها   يَا 
َوِلَربَِّك ِثُر )6(  َتكرْ َتسرْ َترُْننرْ  َوَل  ُجررْ )5(  َفاهرْ َز  جرْ َوالرُّ  َفَطهِّررْ )4( 

)7( ِبرْ   َفاصرْ
Artinya: “Wahai orang yang berkemul (berselimut)!, bangunlah, lalu 
berilah peringatan!, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah 
pakaianmu!, dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji, dan 
janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh 
(balasan) yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu, bersabarlah”. 
(QS. Al-Muddassir (74): 1-7).97  

Sabab nuzul ayat ini dijelaskan dalam suatu riwayat dikemukakan 
bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Ketika aku telah selesai uzlah-
selama sebulan di Gua Hira, aku turun ke lembah. Sesampainya 
ke tengah lembah, ada yang memanggilku, tetapi aku tidak melihat 
seorang pun di sana. Aku menengadahkan kepala ke langit. Tiba-
tiba aku melihat malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira. 
Aku cepat-cepat pulang dan berkata (kepada Khadijah): “Selimutilah 
aku! Selimutilah aku!” maka turunlah ayat ini sebagai perintah 
untuk menyingsingkan selimut. Diriwayatkan oleh asy-syaikhan (al-
Bukhari dan Muslim) yang bersumber dari Jabir bin Abdillah.98 Ayat 
ini menggambarkan perintah untuk menyampaikan risalah atau 
dakwah.

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata qum pada ayat 
di atas diartikan sebagai melaksanakan sesuatu secara sempurna 
dalam berbagai seginya, karena itu perintah tersebut menuntut 
kebangkitan yang sempurna, penuh semangat dan percaya diri.99 
Dengan demikian perintah itu menunjukkan bahwa seorang rasul 

97 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
98 A. Dahlan, dkk, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-

Ayat Al-Qur’an, Edisi Kedua (Bandung: Diponegoro, 2000), 610.
99 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 14, Pesan, Kesan, dan 

Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 444.
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harus rajin, ulet, dan tidak mengenal putus asa karena ejekan orang 
yang tidak senang menerima seruannya, karena dalam menyampaikan 
risalah seorang rasul tidak boleh malas dan berpangku tangan.  

Ayat ketiga dari surah ini merupakan titik tolak bagi segala 
aktivitas, yang hakikatnya merupakan pelajaran pertama yang 
diberikan kepada Nabi Muhammad Saw, dalam rangka menghadapi 
tugasnya yang berat. Ayat ini mengandung perintah mengagungkan 
Allah dalam ucapan dan perbuatan, menyerahkan segala urusan 
hanya kepada-Nya.100 Dapat dipahami bahwa ketika seseorang 
mengucapkan takbir, pada hakikatnya ada dua hal yang harus ia 
capai. Pertama, pernyataan yang keluar menyangkut sikap batinnya 
tersebut. Kedua, mengatur sikap lahirnya sehingga setiap langkahnya 
berada dalam kerangka makna kalimat tersebut.  

Kata tsiyab pada ayat keempat dari surah ini berarti pakaian, di 
samping makna tersebut, mengandung makna kiasan (majazi) yaitu: 
hati, jiwa, usaha, badan, budi pekerti, istri, dan keluarga.101 Jadi, ayat 
ini memerintahkan membersihkan diri, pakaian, dan lingkungan 
dari segala najis, kotoran, sampah, dan lai-lain. Disamping itu juga 
berarti perintah memelihara kesucian dan kehormatan pribadi, istri, 
dan keluarga dari segala perangai yang tercela. Sebagai seseorang 
yang bertugas memimpin dan membimbing harus mendapat simpati 
masyarakatnya sekaligus memberi contoh baik kepada mereka.102 
Dalam hal ini, tentu perintah pada ayat keempat di atas sangat tepat 
bagi setiap orang, khususnya kepada yang mengemban tugas-tugas 
kemasyarakatan. 

Pada ayat yang kelima, Nabi Muhammad Saw diperintahkan 
supaya meninggalkan perbuatan dosa seperti menyembah berhala 
atau patung dan lain-lain. Kata ar-rujz dalam ayat ini juga berarti 
siksaan, yang dimaksudkan ialah perintah menjauhkan segala sebab 

100 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
101 M. Quraish Shihab, hlm. 447.
102 RB. Khatib Pahlawan Kayo, 450.
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yang mendatangkan siksaan, yakni perbuatan maksiat.103 Dengan 
demikian bahwa membersihkan diri dari dosa dan perbuatan 
maksiat apalagi bagi seorang da’i atau pemimpin umat adalah suatu 
kewajiban, sebab kalau pada diri mereka diketahui ada cela dan 
aib oleh masyarakat, tentu perkataan dan nasihatnya sulit diterima 
orang. 

Ayat yang keenam ini dinilai sebagai petunjuk bagi pembinaan 
diri pribadi Rasulullah Saw dalam melaksanakan tugas-tugasnya, 
karena dia diperintahkan untuk mengerjakan akhlak-akhlak yang 
paling mulia.104 Dalam ayat ini, beliau dilarang memberi dengan 
maksud memperoleh yang lebih banyak, dari larangan ini beliau 
tidak dibenarkan menuntut upah dari usaha-usaha beliau dalam 
menyampaikan risalah.105 Jadi, tegasnya dalam menyampaikan 
risalah dan amanah jangan menjadikannya objek bisnis yang 
mendatangkan keuntungan duniawi, guna memelihara keluhuran 
martabat yang dipukulnya. Sebelum beralih kepada ayat ke tujuh, 
kita perlu menggarisbawahi bahwa Nabi Muhammad Saw sendiri 
sering kali menerima pemberian-pemberian atau hadiah-hadiah dari 
berbagai pihak, baik sahabatnya maupun penguasa-penguasa106 pada 
masanya.107 Jadi, pada hakikatnya menerima sesuatu yang berbentuk 

103 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
104 Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, 

Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul, Jilid 2 (Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2012), 1199.

105 M. Quraish Shihab, 456.
106 Dari Alexandria atau yang bernama Juraij bin Matta yang bergelar 

al-Muqauqis menurut al-Manshurfuri dalam bukunya Rahmah Lil ‘Alamin, ia 
adalah seorang penguasa Mesir ketika itu mengirimkan kepada Nabi Muhammad 
pakaian-pakaian, seekor binatang tunggangan “baghal’ (hasil perkawinan kuda 
dan keledai), serta dua orang gadis, yaitu Mariah dan Sirin. Baghal tersebut diberi 
nama Duldul, ia berumur panjang sampai zaman Mu’awiyah. Sedangkan Mariah 
dijadikan selir oleh Nabi dan yang darinya lahir putra beliau yang di beri nama 
Ibrahim, dan Sirin, oleh Nabi dihadiahkan kepada Hasan bin Tsabit al-Anshori. 
Lihat: Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah (Jakarta: Gema Insani, 
2013), 266.

107 M. Quraish Shihab, 458.
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materi atau duniawi, baik oleh para nabi maupun pelanjut-pelanjut 
mereka, tidaklah terlarang. Tetapi pemberian tersebut bukan sebagai 
imbalan dakwahnya atau diperolehnya melalui permintaan halus 
atau tegas.    

Pada ayat yang ketujuh ini menuntun agar kesabaran 
dilaksanakan oleh Nabi semata-mata karena Allah Swt, bukan karena 
sesuatu yang lain. Ada beberapa bentuk sabar yang ditafsirkan dari 
ayat ini diantaranya: pertama, sabar dalam melakukan perbuatan taat, 
sehingga tidak dihinggapi kebosanan, kedua, sabar menjauhkan 
diri dari perbuatan maksiat dan menghadapi musuh, ketiga, sabar 
ketika menghadapi cobaan dan ketetapan (qadar) Allah, dan keempat, 
sabar menghadapi kemewahan hidup di dunia.108 Dengan demikian, 
ayat ini telah memberikan isyarat yang cukup jelas, bahwa dalam 
melaksanakan tugas menyampaikan risalah dan mengemban 
amanah pasti akan menghadapi tantangan, rintangan, serta 
gangguan-gangguan dari berbagai pihak. Jadi, dengan sikap sabar 
itulah sesuatu perjuangan akan berhasil, seperti yang diperlihatkan 
oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah diantara perintah Allah SWT, 
khususnya kepada Rasulullah SAW dan umumnya buat umat Islam, 
terutama bagi pengemban amanah, para penguasa, dan penyampai 
risalah dakwah supaya mengikuti tuntunan al-Qur’an tersebut, 
yaitu: Pertama, membuang sejauh-jauhnya sifat pemalas serta selalu 
dinamis menyeru dan memperingatkan manusia dengan ayat-ayat 
Allah. Kedua, mengagungkan Allah dengan ucapan dan perbuatan. 
Ketiga, membersihkan pakaian dan lingkungan dari segala najis dan 
kotoran, serta memelihara keluhuran pribadi dari segala perbuatan 
tercela. Keempat, menjauhkan diri dari segala dosa dan maksiat. 
Kelima, jangan menganggap karya atau amal yang pernah dikerjakan 
kepada manusia sebagai jasa, yang kemudian melahirkan usaha 
untuk menuntut imbalan duniawi. Keenam, sabar dalam menjalankan 
perintah Allah SWT.  

108 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 
kepemimpinan dalam Islam pada hakikatnya merupakan perwujudan 
eksistensi manusia sebagai khalifah maupun dalam fungsinya sebagai 
hamba Allah di muka bumi,109 yang berarti mengimplementasikan 
secara positif  hubungan vertikal dengan Allah SWT, dan hubungan 
horizontal sesama manusia dan alam sekitarnya. Kepemimpinan 
Islam adalah kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan 
menunjukkan jalan yang diridhoi Allah SWT.

3. Dasar-dasar Kepemimpinan dalam Islam
Ada beberapa dasar kepemimpinan di dalam Islam yang harus 

dijadikan landasan dalam berorganisasi, antara lain:

Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak 
beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim. Bagaimanapun, 
hal itu akan dapat mempengaruhi kualitas keberagaman rakyat yang 
dipimpinnya, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa (4) : 
144:

ُدوِن ِمنرْ  ِليَاَء  َأورْ الرَْكاِفِريَن  تَتَِّخُذوا  َل  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها   يَا 
)441( ُمِبيًنا  ُسلرَْطاًنا  َعَليرُْكمرْ  لِلَِّ  َترَْعُلوا  َأنرْ  َأُتِريُدوَن  ِمِنَي  ُؤرْ  الرْ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
orang-orang kafir menjadi wali, dengan meninggalkan orang-orang 
mu’min. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah 
(untuk menyiksamu)? (QS. An-Nisa (4):144).

Dalam QS. An-Nisa ayat 138 dan 139 juga memperkuat 
perintah Allah agar tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin 
dengan meninggalkan orang-orang mu’min. Allah memperingatkan 
bahwa kekuatan itu milik Allah yang tidak didapatkan pada diri 
orang-orang kafir.

109 RB. Khatib Pahlawan Kayo, 76.
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)831( َأِليًما  َعَذاًبا  َلُمرْ  ِبَأنَّ  ُنَاِفِقَي  الرْ ِر   َبشِّ
Artinya: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka 
akan mendapat siksaan yang pedih (QS. An-Nisa:138)

َأيَبرَْتُغوَن ِمِنَي  ُؤرْ الرْ ُدوِن  ِمنرْ  ِليَاَء  َأورْ الرَْكاِفِريَن  يَتَِّخُذوَن   الَِّذيَن 
)931( َجِيًعا  لِلَِّ  َة  الرِْعزَّ َفِإنَّ  َة  الرِْعزَّ  ِعنرَْدُهُم 

Artinya: [yaitu] orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi 
pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mu’min. Apakah mereka 
mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua 
kekuatan kepunyaan Allah. (Qs. An-Nisa:139)

Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang 
mempermainkan agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah 
SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 57:

ُهُزًوا ِديَنُكمرْ  َُذوا  اتَّ الَِّذيَن  تَتَِّخُذوا  َل  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها   يَا 
ِليَاَء َأورْ َوالرُْكفَّاَر  َقبرِْلُكمرْ  ِمنرْ  الرِْكتَاَب  ُأوُتوا  الَِّذيَن  ِمَن   َوَلِعًبا 

)75( ِمِنَي  ُمؤرْ ُكنرُْتمرْ  ِإنرْ  اللََّ   َواتَُّقوا 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah 
ejekan dan permainan, [yaitu] di antara orang-orang yang telah diberi 
Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir [orang-orang musyrik]. 
Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang 
yang beriman. (QS. AL-Maidah: 57).

Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, 
pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten 
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akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan, bahkan organisasi yang 
menaunginya. Sebagaimana sebuah hadits:

اضاعتها كيف  قيل  عة  السا  نتظر  فا  نة  الما  اضيعت   إذا 
نتظر فا  أهله  غير  إلى  األمر  وسد  اذا  قال  الل  رسول   يا 

عة لسا ا
“Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. 
(Waktu itu) ada seorang sahabat yang bertanya, apa (indikasi) menyia-
nyiakan amanah itu ya Rasul? Beliau menjawab: apabila sesuatu 
perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka 
tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhori). (Shahih Bukhari. “terj”, 
Zainuddin Hamidy “et.al”)110

Keempat, pemimpin harus bisa diterima (acceptable), mencintai 
dan dicintai ummatnya, mendo’akan dan dido’akan oleh ummatnya. 
Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “sebaik-baik pemimpin 
adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa 
untuk mereka dan mereka berdo’a untuk kamu. Seburuk-buruk 
pemimpin adalah mereka yang kamu benci, dan mereka membenci 
kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu.” (HR. 
Muslim).

Kelima, pemimpin harus mengutamakan membela dan 
mendahulukan kepentingan ummat, menegakkan keadilan, 
melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk 
kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan fitnah. Lihat QS. Al-
Maidah ayat 8:

110 Zainuddin, et.al. Seluk-Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali (Jakarta: 
Bumi Aksara, 1990).
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َول ِط  ِبالرِْقسرْ ُشَهَداَء  لِلَِّ  اِمَي  َقوَّ ُكوُنوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها   يَا 
ِدُلوا ُهَو َأقرَْرُب ِللتَّقرَْوى ٍم َعَلى َألَّ َتعرِْدُلوا اعرْ  َيرِْرَمنَُّكمرْ َشنَآُن َقورْ

)8( َتعرَْمُلوَن  ِبَا  َخِبٌي  اللََّ  ِإنَّ  اللََّ   َواتَُّقوا 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan [kebenaran] karena Allah, menjadi 
saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan (QS. Al-Maidah: 8).

4. Sifat-sifat Kepemimpinan dalam Islam
Segala akhlak mulia ada pada diri Rasulullah SAW, sehingga 

Allah sebagai Pencipta pun memujinya dan sesungguhnya kamu 
benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sesungguhnya Telah ada 
pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Keberhasilan beliau 
sebagai Pemimpin, dilandasi sifat-sifat/kriteria-kriteria pemimpin 
yang ideal, yaitu: (1) Bertaqwa kepada Allah SWT; (2) Amanah; (3) 
Shiddiq; (4) Fathonah; (5) Tabligh; (6) Tegas dan Teguh Pendirian; 
(7) Lemah Lembut; (8) Pemaaf; (9) Senang bermusyawarah; (10) 
Bertawakal kepada Allah; (11) Adil; (12) Sabar; (13) Bertanggung 
jawab, dan lain-lain. Pada sisi lain, setidaknya ada 8 (delapan) sifat 
kepemimpinan yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin: 

Pertama, wara’ yaitu seorang pemimpin yang senantiasa menjaga 
kesucian, baik jasmani maupun rohani dengan mengendalikan 
sebagai perilaku dan aktivitas kesehariannya. Ia akan melakukan 
suatu yang bermanfa’at, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. 
Penampilan yang diperhatikannya adalah penampilan yang low 
profile.
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Kedua, zuhud. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat 
zuhud agar ia tidak berambisi untuk mempertahankan kedudukan 
dan mencari kekayaan yang berlebihan.

Ketiga, faqir, dapat dipahami bahwa sesungguhnya nilai 
kefaqiran pada esensinya tidak terletak pada ketiadaan harta benda, 
akan tetapi ada pada kesadaran atau perasaan seseorang (state of  mind) 
meskipun yang faqir kaya harta, hatinya tidak bergantung kepada 
kekayaan yang dimiliknya, harta benda tidak lebih merupakan materi 
yang diujikan oleh Allah SWT, yang harus dipertanggungjawabkan 
dihadapan Allah SWT.

Keempat, sabar. Pada dasarnya kesabaran adalah wujud dari 
konsistensi diri seseorang untuk memegang prinsip yang telah 
dipegang sebelumnya. Kesabaran merupakan suatu kekuatan 
yang membuat diri seseorang dapat bertahan dari segala macam 
dorongan dan gangguan yang datang dari luar tersebut dihantarkan 
oleh nafsunya. Jika seseorang berhasil mengekang hawa nafsunya, 
ia akan tetap pada pendiriannya. 

Kelima, tawakal. Seseorang memiliki sifat tawakal akan 
merasakan ketenangan dan ketenteraman. Ia senantiasa merasa 
mantap dan optimis dalam bertindak. Disamping itu, ia akan 
mendapatkan kekuatan spiritual serta keperkasaan luar biasa, yang 
dapat mengalahkan segala kekuatan yang bersifat material. Ia juga 
merasakan kerelaan yang penuh atas segala yang dterimanya dan 
selanjutnya ia akan senantiasa memiliki harapan atas segala yang 
dikehendaki dan dicitacitakannya.

Keenam, muroqobah. Hal penting dari orang yang muroqobah 
adalah konsistensi diri terhadap perilaku yang baik atau yang 
seharusnya dilakukan. Konsistensi ini dapat diupayakan dengan 
senantiasa mawas diri, sehingga tidak terjerumus atau terlena dari 
keinginan-keinginan sesaat. Seorang yang muroqobah berarti menjaga 
diri untuk senantiasa melakukan yang terbaik, sesuai dengankodrat 
dan eksistensinya. Oleh karena itu, seorang yang melakukan 
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muroqobah membutuhkan kedisiplinan yang tinggi, tidak silau dengan 
jabatan dan peluang keduniaan, karena didalam hatinya terpatri 
perasaan senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Kamera Allah SWT 
dirasakan dalam 24 jam sehari semalam, dan senantiasa mengarah 
pada dirinya.

Ketujuh, mahabbah (cinta). Sifat mahabbah yang tertinggi adalah 
cinta kepada Allah SWT. Hal ini tampak dari semangat tinggi untuk 
berupaya mendekatkan diri kepada Sang Khaliq, yaitu Allah SWT. 
Salat lima waktu senantiasa dikerjakannya tepat waktu. Puasa senin-
kamis senantiasa dilakukannya sebagai wujud kecintaannya kepada 
Allah SWT.

Kedelapan, khauf, yaitu perasaan takut akan akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Perasaan ini akan secara 
otomatis memberikan dorongan untuk melakukan hal terbaik, 
sehingga pada masa yang akan datang ia akan menerima akibat yang 
baik pula. Seorang yang diliputi perasaan takut (khauf) hanya akan 
melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk kebaikan 
dalam jangka panjang, bukan sekedar keinginan nafsunya atau 
kepentingan sesaat. Dengan kata lain, seorang yang khauf adalah 
berpikiran luas dalam jangkauan jauh kedepan, bukan sosok yang 
berfikiran sempit dan untuk kepuasan sementara. Pemimpin yang 
meniwai khauf, pada dirinya akan melaksanakan kepemimpinannya 
dengan penuh tanggungjawab, bukan saja terhadap manusia, tetapi 
terhadap Allah SWT pencipta alam.

5. Fungsi Pemimpin dalam Islam
Fungsi pemimpin bukan sekedar menjaga masyarakat. 

Al-Mawardi dalam al-Ahkam as-Sulthaniyah menyebut fungsi 
pemimpin justru menjaga agama untuk menegakkan syariat Allah 
SWT. Seorang pemimpin, bagaimanapun besar kecil wilayah 
kepemimpinannya selalu mengemban peran yang strategis. Hal ini 
dikarenakan pemimpin menjadi penentu kemana arah dan gerak 
sebuah organisasi, sebagai Hadis Rasulullah SAW: “Semua kalian 
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adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap nasib yang dipimpinnya. 
Amir adalah pemimpin rakyat, dan bertanggungjawab terhadap keselamatan 
mereka”. Memimpin sebuah bangsa tentulah berbeda dengan 
memimpin sebuah perusahaan, baik dari segi kapasitas kemampuan 
yang diperlukan maupun tanggung jawab yang dipikulnya. Oleh 
karena itu, pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam 
menjalankan kepemimpinannya karena apabila tidak memiliki 
kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai 
tidak akan dapat tercapai secara maksimal.111 Kemampuan ini dapat 
berupa kemampuan berpikir (pengetahuan), dan  kemampuan lain 
yang merupakan penentu keberhasilan organisasi dalam konteks 
era kontemporer, sebab saat ini man-power dikalahkan man-mind.112 
Dengan demikian, salah satu fungsi pemimpin yaitu sebagai faktor 
penentu dalam kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi dan 
usaha. Baik di dunia bisnis maupun di dunia pendidikan, kesehatan, 
perusahaan, religi, sosial, politik, pemerintahan Negara, dan lain-
lain. Kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau 
organisasinya. Sebab, pemimpin yang sukses itu mampu mengelola 
organisasi, bisa memengaruhi secara konstruktif  orang lain, dan 
menunjukkan jalan serta perilaku benar yang harus dikerjakan 
bersama-sama (melakukan kerja sama), dan bahkan kepemimpinan 
sangat memengaruhi semangat kerja kelompok.113

Terkait dengan hal itu, ada dua dimensi interaksi sosial yang 
harus dipertimbangkan oleh seorang pemimpin guna melaksanakan 
fungsi-fungsi kepemimpinan, yaitu:

a. Dimensi kemampuan pemimpin dalam mengarahkan 
(direction).

111 E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi 
(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), 117.

112 Abdurrahman Mas’ud, “Peran Mahasiswa dalam Mengembangkan 
Tradisi Akademik Di PTA.” Makalah Dipresentasikan di STAIN Jember Pada 
Tanggal 1 September 2003 dalam Rangka Ceramah Ilmiah Stadium General.

113 M. Sulton dan Moh.Khusnuridlo, Managemen Pondok Pesantren dalam 
Perspektif  Global (Yogyakarta: LaksBang Press, 2006), 42. 
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Dimensi ini merupakan aktivitas yang berisi tindakan-tindakan 
pemimpin dalam interaksi dengan anggota organisasinya, yang 
mengakibatkan semuanya berbuat sesuai dengan job discription-nya 
yang terfokus pada tujuan organisasi. Oleh karena itu bila respon 
belum menunjukkan kebersamaan, maka terdapat kecenderungan 
sulit untuk mewujudkan fungsi-fungsi kepemimpinan secara 
efektif  dan efisien, meskipun tidak berarti sama sekali tidak bisa 
diwujudkan.

b. Dimensi tingkat dukungan (support) dari anggota 

Dimensi ini berbentuk keikutsertaan (keterlibatan) para 
anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan melaksanakan tugas-
tugas inti. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok selain didasari 
oleh keputusan pucuk pimpinan, juga bersumber dari keberanian 
yang berisi kreativitas dan inisiatif  anggota, terutama yang menjabat 
sebagai staf  pimpinan pada masing-masing bidang. Apabila staf  
pimpinan memiliki kemampuan memberikan dukungan (support) 
yang tinggi, maka berarti setiap fungsi kepemimpinan dapat 
diwujudkan secara efektif  dan efisien.114

Berdasarkan kedua dimensi di atas, secara operasional fungsi 
pokok kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 6 (enam), yaitu:

a. Fungsi Instruktif.

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 
komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 
bilamana, dan dimana perintah dikerjakan agar keputusan dapat 
dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif  memerlukan 
kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar 
mau melaksanakan perintah.115 

114 Nawawi, Hadari. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi (Yogyakarta: 
UGM Press, 2003), 142-143.

115 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 54.
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Sedangkan fungsi orang yang di pimpin adalah melaksanakan 
perintah, yang hanya dapat dilakukan secara efektif  jika memiliki 
kemampuan mendengar dan memahami isi instruksi.116 

b. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah, karena berlangsung 
dalam bentuk interaksi antara pemimpin dan anggota organisasinya. 
Fungsi konsultasi yang dilaksanakan secara teratur dan hasilnya 
dimanfaatkan, bukan saja menghasilkan keputusan yang tepat, 
tetapi juga akan mendapat dukungan dari anggota organisasi 
dalam pelaksanaannya. Dampaknya akan memudahkan dalam 
melaksanakan fungsi instruktif, karena setiap anggota merasa ikut 
bertanggungjawab dalam mensukseskan pelaksanaan keputusan 
yang telah ditetapkan.117 Sebagaimana dalam QS. al-Naml: 32-33:118

أمرا حتى قاطعة  كنت  ما  أمري  ف  أفتوني  اللؤا  ياأيها   قالت 
 تشهدون. قالوا حنن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والمرإليك

)33-23 )النمل:  تأمرون  ماذا  فانظري 
Artinya: Berkata dia (Balqis): “Hai para pembesar berilah aku 
pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan 
sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)”. Mereka 
menjawab: “kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) 
memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan 
berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu 
perintahkan” (QS. al-Naml: 32-33).

Ayat di atas merupakan contoh bahwa ratu Balqis sebagai 
pemimpin sedang menjalankan fungsi konsultatif  dalam menetapkan 
keputusan.   

116 Nawawi, Hadari. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 143.
117 Nawawi, Hadari. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 144.
118 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
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1. Fungsi Partisipasi

Fungsi ini tidak sekedar bersifat komunikasi dua arah melainkan 
sebagai perwujudan hubungan manusiawi (hablun min al-Naas) yang 
kompleks. Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin harus berusaha 
untuk mengaktifkan semua anggotanya, sehingga selalu terdorong 
untuk berkomunikasi, baik secara horizontal maupun vertikal.119

2. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 
wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui 
persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan.120 Pelaksanaan 
fungsi ini tergantung pada kepercayaan. Pemimpin harus mampu 
memberikan kepercayaan, sedangkan penerima delegasi harus 
mampu memelihara kepercayaan.121 Dalam Islam, orang kepercayaan 
terbaik menerima pendelegasian adalah orang-orang yang beriman 
juga, sebagaimana firman Allah SWT.

اليهود والنصارى أولياء بعضهم الذين أمنوا لتتخذوا   ياأيها 
ليهدى الل  إن  منهم  فإنه  منكم  يتولم  ومن  بعض   أولياء 

)15 )الائدة:  الظالي  القوم 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu);  
sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang 
siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka 
sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dhalim. (QS. 
al-Maidah: 51).122 

119 Nawawi, Hadari. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 146.
120 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 55.
121 Nawawi, Hadari. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 147.
122 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
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Fungsi pendelegasian pada dasarnya berarti persetujuan atau 
pemberian izin pada anggota organisasi dalam posisi tertentu untuk 
menetapkan keputusan. 

3. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian yang di maksud adalah kepemimpinan 
yang sukses/efektif  mampu mengatur aktifitasnya secara terarah 
dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan 
tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian 
dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, 
koordinasi dan pengawasan.123 

Dalam ajaran Islam, pelaksanaan fungsi ini merupakan analog 
dengan pengawasan Allah SWT terhadap setiap manusia, sehingga 
setiap orang yang beriman merasa perlu mengendalikan dirinya, 
sebagaimana firman Allah SWT.

 ما قلت لم إل ماأمرتين به أن اعبدوا الل ربي وربكم وكنت
الرقيب أنت  كنت  توفيتين  فلما  فيهم  مادمت  شهيدا    عليهم 

)711 )الائدة:  شهيد  شيئ  كل  على  وأنت  عليهم 
Artinya: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali 
apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: 
sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku berada di antara 
mereka. Maka setelah engkau wafatkan (angkat) aku, Engkaulah 
yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan 
atas segala sesuatu. (QS. al-Maidah: 117).124 

Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan dirinya sebelum 
dapat mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya.

4. Fungsi Keteladanan

123 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 55.
124 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
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Para pemimpin merupakan tokoh utama dilingkungan 
masing-masing. Seorang pucuk pemimpin diantara para pemimpin 
yang membantunya dan orang-orang yang dipimpinnya merupakan 
tokoh sentral yang menjadi pusat perhatian. Secara operasional 
seorang pemimpin dituntut menjadi teladan atau panutan dalam 
menjalankan disiplin waktu dan disiplin kerja, moral dan semangat 
kerja, tanggungjawab dan pengabdian, loyalitas dan dedikasi 
kecermatan dan lain-lain.125 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi 
pokok dari kepemimpinan secara operasional meliputi: fungsi 
instriktuf, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, 
fungsi pengendalian dan fungsi keteladanan.

6. Perilaku Kepemimpinan
Perilaku kepemimpinan dipahami sebagai kepribadian 

(personality) seorang pemimpin yang diwujudkan dalam aktivitas 
kepemimpinannya yang berkaitan dengan tugas dan hubungan 
antara atasan dan bawahan dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi.

Hasil penelitian dari unit analisis 1000 manajer di Eropa 
menunjukkan adanya perbedaan antara ciri-ciri perilaku pemimpin 
yang dipersepsikan dan faktanya dalam menjalankan tugas.126 
Sepuluh ciri-ciri perilaku pemimpin yang dipersepsikan adalah: (1) 
kemampuan membangun tim yang efektif, (2) memiliki kemampuan 
bagaimana mendengarkan pengikut, (3) memiliki kemampuan untuk 
mengambil keputusan sendiri, (4) mengetahui bagaimana caranya 
mempertahankan pengikut yang baik, (5) dikelilingi oleh orang-
orang yang berhasil, (6) inovatif, (7) visioner, (8) memiliki standar 
etika yang tinggi, (9) energik, dan (10) memiliki tingkat kehadiran 
yang tinggi. Fakta hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 

125 Nawawi, Hadari. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 151.
126 Maurik, John V. Discovering the Leader in You (London: McGraw-Hill 

Book Company, 1994), 2-4.
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dengan ciri-ciri perilaku yang dipersepsikan yaitu: (1) memiliki 
kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, (2) memiliki 
kesediaan yang tinggi, (3) energik, (4) berwawasan internasional, (5) 
dewasa, (6) memiliki standar etika yang tinggi, (7) memiliki tingkat 
kehadiran yang tinggi, (8) dikelilingi oleh orang-orang yang berhasil, 
(9) visioner, dan (10) mengetahui bagaimana mengelola tim.

Sementara itu, Yukl (1994) dalam bukunya yang berjudul 
Leadership in Organizations dengan meminjam pendapat Blake dan 
Mouton (1990) menjelaskan bahwa perilaku pemimpin terhadap 
bawahan ada 4 (empat) bentuk perilaku. Dimana setiap pemimpin 
memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang lebih menekankan 
pada tugas, ada yang lebih mementingkan hubungan, ada yang 
mementingkan kedua-duanya dan bahkan ada yang mengabaikan 
kedua-duanya. Prestasi yang sangat memprihatinkan adalah apabila 
pemimpin tersebut mengabaikan kedua-duanya. Dari kajian Yukl 
(1994) tentang perilaku pemimpin terhadap bawahan dapat dirinci 
sebagai berikut : (1) High-high, berarti pemimpin tersebut memiliki 
hubungan tinggi dan orientasi tugas yang tinggi juga; (2) High task-
low relation, pemimpin tersebut memiliki orientasi tugas yang tinggi, 
tetapi rendah hubungan terhadap bawahan; (3) Low task-High 
relation, menjelaskan bahwa pemimpin tersebut lebih mementingkan 
hubungan dengan bawahan, dengan sedikit mengabaikan tugas; (4) 
Low task-Low relation, orientasi tugas lemah, orientsi hubungan juga 
lemah. 

Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas berpusat 
pada pemimpin, sedangkan yang berorintasi pada hubungan dengan 
manusia berpusat pada bawahan (Tannenbeum dan Schmid, 1973). 
Menurut Fiedler, perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada 
tugas (task oriented) dan orientasi hubungan (relation oriented), dapat 
dicermati pada tabel 2.1.
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Tabel 2.1
Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas (task 

oriented) dan orientasi hubungan (relation oriented)
Orientasi 

tugas
Orientasi 

hubungan 
Orientasi 

tugas

S i t u a s i 
hubungan yang 
menguntungkan

S i t u a s i 
hubungan yang se-
dang/menengah

S i t u a s i 
hubungan yang 
jelek

Berdasarkan tabel 2.1, kepemimpinan yang berorintasi tugas 
merupakan perilaku kepemimpinan yang paling baik untuk situasi 
dimana pemimpin menghadapi suasana yang sangat menguntungkan 
maupun suasana yang sangat tidak menguntungkan. Perilaku 
kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan dengan manusia 
adalah paling cocok untuk situasi dimana terdapat suasana yang 
menengah atau sedang-sedang saja. 

Bertolak dari studi kepemimpinan The Ohio State University, 
studi Michigan dan model efektivitas kepemimpinan tiga dimensi, 
perilaku kepemimpinan kepala sekolah yaitu perilaku kepemimpinan 
yang berorintasi tugas dan perilaku kepemimpinan yang berorientasi 
hubungan dengan manusia disilangkan untuk menentukan perilaku 
kepemimpinan. Menurut Harsey dan Blanchard (1977) perilaku 
kepemimpinan tersebut adalah: (1) pemimpin yang memiliki perilaku 
tugas tinggi dan perilaku hubungan rendah; (2) pemimpin yang 
memiliki tugas tinggi dan perilaku hubungan tinggi; (3) pemimpin 
yang memiliki perilaku tugas rendah dan perilaku hubungan tinggi; 
dan (4) perilaku pemimpin yang memiliki hubungan rendah dan 
perilaku tugas juga rendah. Keempat gaya kepemimpinan tersebut 
dapat menjadi efektif  tergantung pada situasi dan kondisi yang 
digunakan. Menurut Schmid (1993) pemimpin dapat memilih 
perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan situsi yang dihadapi 
dengan mempertimbangkan tiga kekuatan, yaitu: (1) kekuatan 
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yang ada pada dirinya sendiri; (2) kekuatan-kekuatan yang ada 
dibawahannya; dan (3) kekuatan-kekuatan yang ada dalam situasi. 
Robert dan Mitchell (1994) mendasarkan diri pada model Ohio 
State University, akan tetapi menambahkan bahwa orientasi 
hubungan dengan manusia maupun orintasi pada tugas akan efektif  
apabila diterapkan terhadap situasi yang cocok bagi masing-masing 
orintasi tersebut. Menurut teori ini perilaku pemimpin dianggap 
efektif  apabila dia mampu mempengaruhi bawahannya sehingga 
mereka menjadi terdorong giat bekerja serta mereka merasa puas 
dan bangga terhadap pekerjaannya. Teori ini disebut jalur tujuan, 
karena menitikberatkan pada bagaimana pemimpin mempengaruhi 
pandangan akan tujuan organisasi sebagai keseluruhan.

Teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Universitas 
Michigan menyebutkan bahwa Pusat Survey Penelitian di Universitas 
Michigan mempelajari kepemimpinan dengan menggolongkan 
ciri-ciri yang berhubungan satu sama lain, dan berhubungan pula 
dengan efektivitas kepemimpinan. Studi ini mengidentifikasikan 
dua konsep, yaitu perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada 
tugas dan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan 
dengan meanusia. Pemimpin yang berorientasi pada tugas sangat 
memperhatikan hasil yang dicapai oleh individu dan kelompok 
demi kepentingan  organisasi tanpa  memperdulikan apakah 
bawahan itu senang atau tidak senang. Sedangkan pemimpin yang 
berorientasi pada hubungan dengan manusia sangat memperhatikan 
hubungannya dengan bawahan.

Berdasarkan uraian di atas perilaku kepemimpinan dibagi 
menjadi tiga, yaitu  perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada 
tugas (task oriented), berorientasi pada hubungan (relation oriented), 
dan perpaduan keduanya disebut perilaku situasional. Dari tiga 
kategori tersebut yang dinilai efektif  adalah perilaku situasional. 
Pemimpin yang berorientasi tugas cenderung otoriter, sebaliknya 
yang berorientasi pada hubungan cenderung lemah (apa kata 
bawahan) tetapi perilaku situasional cenderung demokratis.



M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p      67

7. Idealisme Kepemimpinan
Ideal berarti sesuai dengan yang dicita-citakan, diangan-

angankan, dikehendaki atau sempurna,127 sedangkan idealisme 
adalah suatu sikap mau menerima dan menghayati ukuran moral dan 
keagamaan.128 Jadi, idealisme pemimpin adalah seorang pemimpin 
dambaan dan yang diharapkan umat yang mau menerima ukuran 
moral yang tinggi, estetika, dan agama serta menghayatinya.

Allah SWT menggambarkan contoh kepemimpinan para 
Nabi dan Rasul dalam mewujudkan umat yang sejahtera dengan 
jargon baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.129 Kepemimpinan mereka 
merupakan pelajaran bagi kita dalam mencari figur pemimpin yang 
ideal yang akan mewujudkan kesejahteraan umat. Sejak dari abad 
ke abad telah lahir pemimpin-pemimpin baru di tengah berbagai 
kaum dan bangsa, hampir semua pemimpin-pemimpin itu titik 
berat tugas yang dilaksanakannya hanya terbatas pada satu, dua, 
atau tiga bidang kepentingan kehidupan, umpamanya di bidang 
agama, politik atau ekonomi saja, atau kebudayaan saja, dan lain-lain. 
Tidak ada yang meliputi semua bidang yang sifatnya menyeluruh, 
berbeda halnya dengan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, 
dilukiskan oleh Abul A’la Maududi bahwa Nabi Muhammad Saw 
adalah satu-satunya contoh kepemimpinan yang lengkap, dimana 
semua keunggulan atau keistimewaan terkumpul dalam diri seorang 
pribadi.130 Jadi, pada diri Nabi Muhammad SAW terhimpun dan 
terpusat semua sifat-sifat kepemimpinan yang diperlukan.

127 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 365.

128 Farida Hamid, Kamus Ilmiah Populer Lengkap (Surabaya: Apollo, 
2012), 205.

129 Buletin Info Masjid Agung Palembang, 1.
130 M. Thobroni, Super Sukses Muhammad (Yogyakarta: Cakrawala, 

2011), 174.
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Figur pemimpin yang sempurna dan sebaik-baik keteladanan 
adalah pribadi Rasulullah SAW, sebagaimana disinyalir dalam 
kitabullah QS. al-Ahzab ayat 21:131 

اللََّ ُجو  َيررْ َكاَن  ِلَنرْ  َحَسنٌَة  َوٌة  ُأسرْ اللَِّ  َرُسوِل  ِف  َلُكمرْ  َكاَن   َلَقدرْ 
َكِثًيا )12( اللََّ  َوَذَكَر  ِخَر  الرْ َم   َوالرَْيورْ

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” 
(QS. al-Ahzab (33): 21).      

Ayat di atas adalah bukti bahwa Allah SWT telah 
mempersiapkan tokoh agung ini untuk menjadi teladan, karena 
yang maha kuasa itu sendiri yang mendidik beliau. “Addabani 
Rabbi, fa ahsana ta’dibi” (Tuhanku mendidikku, maka sungguh baik 
hasil pendidikanku), demikian Sabda Rasul.132 Di antara wujud 
pengajaran Allah Swt kepada beliau agar senantiasa memberikan 
keteladanan akhlak-akhlak yang mulia sebagai seorang pemimpin 
dan pengemban amanah dalam menyampaikan risalah adalah pada 
surah al-Muddassir ayat 1-7 di atas.  Pendidikan yang langsung dari 
Allah SWT tersebut, menanamkan sifat-sifat dasar yang mulia pada 
kepemimpinan Rasulullah SAW, yakni shiddiq, amanah, tabligh, dan 
fathonah,133 sehingga beliau dijadikan teladan sosok pemimpin yang 
ideal sepanjang zaman.

1. Shiddiq

Shiddiq artinya benar atau jujur baik dalam perkataan maupun 
tindakan, lawannya adalah kadzib artinya berdusta.134 Dalam al-

131 Utang Ranuwijaya, Pustaka Pengetahuan Al-Qur’an 3, Kehidupan Sosial 
(Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007), 34.

132 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 10, Pesan, Kesan, dan 
Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 440.

133 Nana Rukmana, Etika Kepemimpinan Perspektif  Agama dan Moral 
(Bandung: Alfabeta, 2007), 110.

134 Ahda Bina A, Dahsyatnya 4 Sifat Nabi (Surakarta: Sajada Penerbit, 
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Qur’an yang menjadi rujukan bahwa para nabi dan rasul selalu 
dalam keadaan shiddiq adalah surah Maryam ayat 50:135

)05( َعِليًّا  ٍق  ِصدرْ ِلَساَن  َلُمرْ  َوَجَعلرْنَا  َِتنَا  َرحرْ ِمنرْ  َلُمرْ   َوَوَهبرْنَا 
Artinya: “Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari 
rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi 
mulia.” (QS. Maryam (19): 50).136 

Jika sifat kejujuran ini tidak ada, maka pengakuan kerasulan 
menjadi gugur dengan sendirinya, karena umat manusia tidak akan 
percaya kepada orang yang tidak jujur.

2. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, lawannya adalah khianat. 
Dalam Al-Qur’an Kata amanah terulang sebanyak 9 kali.137 Adapun 
orang yang dapat dipercaya disebut al-amin, inilah gelar yang 
disandangkan oleh para pemuka Quraisy kepada Nabi Saw.138 Beliau 
telah menyampaikan seluruh amanah untuk menyampaikan setiap 
wahyu yang diterimanya.139 Firman Allah:

)42( ِبَضِنٍي  الرَْغيرِْب  َعَلى  ُهَو  َوَما 
Artinya: “Dan dia (Muhammad) bukanlah orang yang bakhil untuk 
menerangkan yang ghaib.” (QS. At-Takwir (81): 24). 

2013), 78.
135 M. Thobroni,192.
136 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
137 Kemenag, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir 

Al-Qur’an Tematik / Tafsir Almaudhu’I), (Jakarta : Direktorat Urusan Agama 
Islam dan Pembinaan Syari’ah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 
2012), 185.

138 Kemenag, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-
Qur’an Tematik / Tafsir Almaudhu’I), 199.

139 Ahda Bina A, 206.
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Kemudian dipertegas kembali dengan ayat lain dalam QS. 
An-Nisa/4 : 58.140 Sifat amanah ini sejak kecil dimilikinya, beliau 
dipercaya mengembala kambing milik paman dan tetangganya.141

3. Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan, lawannya adalah kitman  yang 
berarti menyembunyikan sebagian atau keseluruhan dari wahyu 
yang sudah diterima.142 Bukti bahwa Nabi Saw bersifat tabligh, Allah 
berfirman:  

)04( َِساُب  الرْ َوَعَليرْنَا  الرَْبَلُغ  َعَليرَْك  َا   َفِإنَّ
Artinya: “Karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, 
sedang Kami-lah yang menghisab amalan mereka.” (QS. Ar-Ra’d 
(13): 40).143 

Terkumpulnya semua wahyu yang sekarang ini berupa al-
Qur’an yang dapat kita baca,144 merupakan wujud sifat tabligh Nabi 
Muhammad SAW.

4. Fathonah

Fathonah artinya cerdas, lawannya adalah baladah yaitu 
kebodohan, dalam sebuah hadits yang tersirat makna sifat fathonah 
Nabi Muhammad SAW :145

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, bahwa ada seorang Arab Badui 
kencing di masjid. Maka orang-orang pun beramai-ramai akan 
memukulnya. Namun, Rasulullah Saw bersabda kepada mereka: 
“Biarkan dia, siramlah air kencing orang itu dengan satu ember air. 

140 Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya

141 M. Thobroni, 189.
142 Ahda Bina A, 116.
143 Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 254.
144 Heri Kurniawan, Leadership Of  Muhammad, (Yogyakarta: Quantum 

Lintas Media, 2013), 16.
145 Ahda Bina A, 151.
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Sesungguhnya kalian dibangkitkan sebagai orang yang memberikan 
kemudahan dan tidak dibangkitkan sebagai orang yang mempersulit.” 
(HR. Bukhari).

Beliau berkomunikasi dengan para sahabatnya dengan bahasa 
dan taraf  pengetahuan sesuai dengan lawan bicaranya,146 dan  
memiliki redaksi Hadits yang begitu indah, penuh makna dan 
hikmah serta kaya ilmu.147 Itu semua hasil dari kecerdasan beliau.

Beliau adalah pemimpin yang ideal.148 Suatu hal yang penting 
dari keempat unsur dasar etika kepemimpinan yang telah beliau 
praktikkan yaitu pada sisi keteladanan, sehingga beliau menjadi 
acuan kepemimpinan Islam pada periode berikutnya.

8. Pola, Model, atau Tipe-tipe Kepemimpinan
a. Kepemimpinan Situasional

Kepemimpinan situasional menurut Veitzal Rivai,149 merupakan 
suatu pendekatan yang menyatakan bahwa semua kepemimpinan 
tergantung kepada keadaan atau situasi. Situasi adalah gelanggang 
yang penting bagi seorang pemimpin untuk beroperasi. Dalam 
penerapannya kepemimpinan situasional, seorang pemimpin atau 
manajer harus didasarkan pada hasil analisis terhadap situasi yang 
dihadapi pada suatu saat tertentu dan mengidentifikasikan kondisi 
para anggotanya. Adapun model kepemimpinan situasional, yaitu:

Model Kepemimpinan Kontingensi �)	 (Leadership 
Contigency Model), yaitu teori yang membahas gaya kepemimpinan apa 
yang paling baik dan gaya kepemimpinan apa yang tidak baik, tetapi 
teori ini juga mengemukakan bagaimana tindakan seorang manajer 
dalam situasi tertentu perilaku kepemimpinannya yang efektif, 

146 M. Thobroni, 179.
147 Nana Rukmana, 112.
148 Eko Maulana Ali, 156.
149 Rivai, Veithzal. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 70.
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dengan kata lain teori yang membahas perilaku berdasarkan situasi. 
Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa seorang pemimpin dalam 
mempraktikkan kepemimpinannya tidak berpedoman pada salah 
satu pola perilaku saja dari waktu ke waktu melainkan didasarkan 
pada analisis setelah ia mempelajari situasi tertentu. 

Friedler beranggapan bahwa dalam situasi yang berbeda 
diperlukan pendekatan yang berbeda pula demi tercapainya 
efektivitas. Hubungan antara skor LPC pemimpin  dengan 
efektivitas tergantung pada  variabel situasional kompleks yang 
disebut dengan keuntungan situasi (situational favorability) (atau 
situational control). Friedler mendefinisikan favorability sebagai sejauh 
mana situasi tersebut memberi seorang pemimpin control terhadap 
para bawahannya.150 Favorability dapat diukur dalam hubungannya 
dengan tiga buah aspek dari situasi, yaitu: (a) Hubungan 
Pemimpin-Anggota (Leader-Member Relations), yaitu sejauh mana 
seorang pemimpin mendapatkan dukungan dan loyalitas dari para 
bawahan, dan hubungan dengan para bawahan itu bersahabat dan 
saling membantu; (b) Position Power, yaitu sejauh mana seorang 
pemimpin mempunyai wewenang untuk mengevaluasi kinerja para 
bawahan dan mengurus imbalan-imbalan dan hukuman; (c) Struktur 
tugas, yaitu sejauh mana terdapat prosedur-prosedur operasi untuk 
menyelesaikan sebuah tugas, suatu penjelasan mendetail dari produk 
jadi atau jasa tersebut, dan indikator-indikator objektif  tentang 
bagaimana tugas itu dilakukan.151

Kesimpulan dari model kepemimpinan kontingensi dari 
friedler adalah perilaku kepemimpinan yang efektif  tidak berpola 
pada salah satu gaya tertentu, melainkan dimulai dengan mempelajari 
situasi tertentu pada suatu saat tertentu.152 Kepemimpinan 
situasional yang melahirkan gaya kepemimpinan berdasarkan atas 
kematangan pengikutnya dan sumber-sumber kekuasaan yang 

150 Yukl, Gary. Kepemimpinan dalam Organisasi, 209.
151 Gary Yukl. Kepemimpinan dalam Organisasi, 258
152 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 72.
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melahirkan bentuk-bentuk kekuasaan. Kedewasaan para pengikut 
sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang 
mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, akan tetapi juga 
ditentukan oleh sumber-sumber kekuasaan yang dipergunakan 
oleh pemimpin untuk mempengaruhi perilaku.153 Oleh karena itu 
seorang pemimpin yang efektif  selain menerapkan berbagai gaya 
kepemimpinan yang sesuai dengan kematangan para pengikut, ia 
pun seharusnya juga menerapkan berbagai bentuk dan sumber 
kekuasan yang sesuai dengan pengikutnya.  Menurut French 
dan Raven,154 bahwa sumber-sumber kekuasaan ada lima, yaitu: 
kekuasaan paksaan (coercive power), kekuasaan  keahlian (expert power), 
kekuasaan legitimasi (legitimate power), kekuasaan referensi (referent 
power), dan kekuasaan penghargaan (reward power). Kemudian 
Raven bekerjasama dengan Kruglanski menambahkan kekuasaan 
keenam, yaitu informasi, dan tahun 1979, Hersey dan Goldsmith 
mengusulkan kekuasaan yang ke tujuh, yaitu kekuasaan hubungan 
(connection power). Berikut uraiannya: (a) Kekuasaan Paksaan (Coercive 
Power). Yaitu kekuasaan yang berdasarkan rasa takut. Pemimpin 
yang mempunyai jenis kekuasaan ini mempunyai kemampuan 
untuk mengenakan hukuman, dampratan dan pemecatan; (b) 
Kekuasaan Keahlian (Expert Power). Kekuasaan ini bersumber dari 
keahlian, kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang 
pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya 
terhadap orang lain; (c) Kekuasaan Legitimasi (Legitimate Power). 
Yaitu kekuasaan yang bersumber pada jabatan yang di pegang oleh 
pemimpin. Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, 
maka semakin besar kekuasaan legitimasinya. Seorang pemimpin 
yang tinggi kekuasaan legitimasinya mempunyai kecenderungan 
untuk mempengaruhi orang lain, karena pemimpin tersebut 
merasakan bahwa ia mempunyai hak atau wewenang yang diperoleh 

153 Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen  (Jakarta: Raja 
Grafindo Persana, 2003), 98.

154 Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen, 98.
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dari  jabatan dalam organisasinya; (d) Kekuasaan Referensi (Referent 
Power), yaitu: kekuasaan yang bersumber pada sifat-sifat pribadi 
dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan 
referensinya, pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang 
lain karena kepribadiannya. (e) Kekuasaan Penghargaan (Reward 
Power), yaitu kekuasaan yang bersumber atas kemampuan untuk 
menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya: 
gaji, promosi atau penghargaan jasa. Dengan demikian kekuasaan ini 
sangat bergantung pada memberikan hadiah tersebut; (f) Kekuasaan 
Informasi (Information Power), yaitu kekuasaan yang bersumber karena 
adanya akses informasi yang dimiliki oleh pemimpin yang di nilai 
sangat berharga oleh pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin maka 
semua informasi mengenai organisasinya ada padanya, demikian 
pula informasi yang datang dari luar organisasi; (g) Kekuasaan 
Hubungan (Connection Power), yaitu kekuasaan yang bersumber  pada 
hubungan yang di jalin oleh pemimpin dengan orang-orang penting 
dan berpengaruh baik di luar maupun di dalam organisasi.155

Sumber-sumber dan bentuk kekuasaan yang dapat 
mempengaruhi perilaku pada berbagai tingkat kematangan dapat 
dicermati dalam gambar berikut:156

155 Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen, 95-99.
156 Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen, 98.
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TINGKAT KEMATANGAN
 Tinggi             Ren-

dah
Sedang

    M4      M3         M2             M1

Keahlian  Referensi Penghargaan        Pak-
saan

            Informasi   Legitimasi      Hubungan

Gambar 2.4
Tingkat kematangan Perilaku

Dari ketujuh sumber kekuasaan di atas dapat mempengaruhi 
pola kepemimpinan seseorang.

Model Kepemimpinan Situasional menurut Hersey dan • 
Blanchard

Model ini berdasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan 
diagnostic bagi pemimpin atau manajer tidak bisa diabaikan, seperti  
terlihat pada “manajer yang berhasil harus seorang pendiagnosis 
yang baik dan dapat menghargai semangat mencari tahu”.157 
Manajer harus mampu mengidentifikasi isyarat-isyarat yang terjadi 
dilingkungannya, tetapi kemampuan untuk mendiagnosis saja 
belum cukup untuk berperilaku yang efektif. Manajer juga harus 
mampu mengadakan adaptasi perilaku kepemimpinan terhadap 
tuntutan lingkungan di mana ia memperagakan kepemimpinannya. 
Dengan kata lain seorang pemimpin maupun manajer harus 
memiliki fleksibilitas yang bervariasi. Dapat disimpulkan bahwa 
perilaku kepemimpinan seseorang dalam menghadapi kelompok 

157 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 72.
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secara keseluruhan harus dibedakan dengan menghadapi individu 
anggota kelompok, demikian pula perilaku kepemimpinan manajer 
dalam menghadapi tiap-tiap individu harus berbeda tergantung 
pada tingkat kematangannya. Kematangan individu dalam teori 
kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard dibedakan dalam 4 
(empat) katagori, sebagai berikut:158 

a).  M1: Tingkat Kematangan Anggota Rendah

Ciri-cirinya: anggota tidak mampu dan tidak mau melaksanakan 
tugas, maksudnya: Kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas 
rendah dan anggota tersebut juga tidak mau bertanggungjawab.

Penyebabnya: tugas dan jabatan memang jauh di atas 
kemampuannya, kurang mengerti apa kaitan antara tugas dan tujuan 
organisasi, mempunyai sesuatu yang diharapkan tetapi tidak sesuai 
dengan ketersediaan dalam organisasi.

b).  M2: Tingkat Kematangan Anggota Rendah ke Sedang 
atau Moderat Rendah.

Ciri-cirinya: anggota tidak mampu melaksanakan tetapi mau 
bertanggungjawab, yaitu: walaupun kemampuan dalam melaksanakan 
tugasnya rendah tetapi memiliki rasa tanggungjawab sehingga ada 
upaya untuk berprestasi. Mereka yakin akan pentingnya tugas dan 
tahu pasti tujuan yang akan dicapai.

Penyebabnya: anggota belum berpengalaman atau belum 
mengikuti pelatihan dan pendidikan tetapi memiliki motivasi 
yang tinggi, menduduki jabatan baru di mana  semangat tinggi 
tetapi bidangnya baru dan selalu berupaya mencapai prestasi, 
punya harapan yang sesuai dengan ketersediaan yang ada dalam 
organisasi.

c).  M3: Tingkat Kematangan Anggota Sedang ke Tinggi 
atau Moderat Tinggi

158 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 74-75.
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Ciri-cirinya: anggota mampu melaksanakan tugas tetapi tidak 
mau, yaitu: mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 
tugas tetapi karena sesuatu hal tidak yakin akan keberhasilan 
sehingga tugas tersebut tidak dilaksanakan.

Penyebabnya: anggota merasa kecewa atau frustasi misalnya: 
baru saja mengalami alih tugas dan tidak puas dengan penempatan 
yang baru.

d).  M4: Tingkat Kematangan Anggota Tinggi.

Ciri-cirinya: anggota mau dan mampu, yaitu: mempunyai 
kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas ataupun 
memecahkan masalah dan punya motivasi tinggi serta besar 
tanggungjawabnya. Mereka adalah yang berpengalaman dan punya 
kemampuan yang tinggi  dalam menyelesaikan tugas. Mereka 
mendapat kepuasan atas prestasinya dan yakin akan selalu berhasil.

Dari keempat kematangan individu di atas, maka M4 
merupakan tingkat kematangan individu yang tertinggi diantara 
yang lainnya.

b. Kepemimpinan Kharismatik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan 
bahwa “kharismatik berarti kharisma”. Sedangkan kata kharisma 
diartikan sebagai “keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan 
kemampuan yang luar biasa dalam kepemimpinan seseorang untuk 
membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap 
dirinya” atau “atribut kepemimpinan didasarkan atas kualitas 
kepribadian individu”.159

Sejalan dengan pengertian di atas Congen dan Kanungo, 
mengatakan: What appears to set charismatic leader apart is their strategic 
vision and their ability to motivated employees to achieve ambitious. They 
also are often associated with radical transformation of  large bureaucratic 
organizations or the creation of  successful. Just as important, some characteristis 

159 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 160.
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leadership use their power of  persuasion in manipulative and self  seeking 
ways. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa gaya atau 
perilaku kepemimpinan kharismatik bersandar pada karakteristik 
kualitas kepribadian yang istimewa sehingga mampu menciptakan 
kepengikutan pada pemimpin sebagai panutan, yang memiliki daya 
tarik yang sangat memukau, dengan memperoleh pengikut yang 
sangat banyak (sangat besar) jumlahnya. 

Ada dua pendapat yang saling bertentangan tentang kharisma. 
Pertama: Anderson dan Oomen yang menegaskan bahwa kharisma 
terletak pada pandangan terhadap miliknya, dan hal ini merupakan 
hal yang disandangkan kepada pribadi yang kharismatik lebih hebat 
dari pada kenyataan tentang kemampuannya sebagai pemimpin. 
Dengan demikian bagi para ahli ilmu sosial, Shils, kharisma tetap 
merupakan sifat-sifat yang tidak bisa ditegaskan secara definitif  
dan barangkali hanya bisa dikenali lewat sederetan  kepribadian 
kuat, berpengaruh besar, tekun, amat ekspresi, pemberani, tegas, 
penuh percaya diri, supel, berpandangan tajam, dan energik, yang 
menjelma dalam kata, ide, tindakan dan sikap. Kedua; dikemukakan 
oleh para sosiolog empiris yang diwakili oleh Parsons, bahwa 
kharisma bukanlah kenyataan metafisik akan tetapi sebuah kwalitas 
manusia yang sepenuhnya bisa diamati secara empirik, dan hal-hal 
yang terkait dengan perbuatan dan sikap manusia, atau sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Friedrich bahwa kharisma adalah “sesuatu 
milik untuk dipercayai dan dipertahankan”.160

Terkait dengan kepemimpinan kharismatik ada 3 (tiga) aliran 
teori beserta masing-masing tokohnya, yang biasanya dijadikan 
acuan dalam mengkaji kepemimpinan kharismatik, yaitu: teori 
atribusi (attribution theory), teori  konsep sendiri (self-concept theory) dan 
psiko-analitis (Psycho dynamic theory).

160 Horikoshi, Hiroko. Kyai dan Perubahan Sosial. Terjemahan oleh 
Umar Basalim & Andi M. Sunrawa. 1987 (Jakarta: P3M, 1976), 213.
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1).  Teori Atribusi (attribution theory)

Menurut Conger dan Kanungo (1987), bahwa kepemimpinan 
kharismatik berdasarkan atas asumsi bahwa kharisma adalah 
fenomena atribusi (attribution phenomenon).161

Para pemimpin akan lebih besar kemungkinannya untuk di lihat 
sebagai kharisma bila mereka membuat pengorbanan-pengorbanan 
bagi diri sendiri, mengambil resiko pribadi dan mendatangkan biaya 
tinggi untuk mencapai visi yang mereka dukung. Sedangkan proses-
proses mempengaruhi yang biasa digunakan adalah identifikasi 
diri. 

2).  Teori Konsep-Sendiri (self-concept theory)

Kebanyakan teori mengenai kepemimpinan kharismatik 
tidak memberi suatu keterangan tentang proses, para pemimpin 
kharismatik mampu untuk secara mendalam mempengaruhi 
para pengikut dan memotivasi mereka untuk mengorbankan 
kepentingan mereka sendiri demi kepentingan organisasi (Shamir 
1a). Adapun perilaku-perilaku pemimpin kharismatik meliputi 
banyak hal yang serupa dengan perilaku pemimpin kharismatik 
sebelumnya hanya  saja lebih ditekankan pada menghidupkan 
proses-proses motivasional. Diantaranya; menyampaikan sebuah 
visi yang menarik untuk menekankan nilai-nilai tertentu dan 
membantu para pengikut menginterpretasikan pengalaman mereka, 
mengkomunikasikan harapan-harapan mengenai kinerja yang 
tinggi dan mengekspresikan rasa percaya bahwa pengikut akan 
dapat mencapainya, meningkatkan rasa percaya diri (self-esteem), nilai 
diri sendiri (self-worth) dan kemampuan diri (self  efficacy) dari para 
pengikutnya.

3).  Psiko-Analitis (Psycho dynamic theory).

Sejumlah teoritikus telah berusaha untuk memberi penjelasan 
tentang kharisma dalam hubungannya dengan proses-proses 

161 Gary Yukl. Kepemimpinan dalam Organisasi, 271.
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psikodinamik dari Freud terhadap para pengikut (Kets de Vries, 
1988; Lindhlom, 1988). Para teoritikus tersebut mencoba untuk 
menjelaskan pengaruh yang luar biasa dan yang kelihatannya 
tidak rasional dari beberapa orang pemimpin kharismatik yang 
dikagumi (idolized) sebagai seorang pahlawan melebihi manusia 
biasa (superhuman) atau yang dipuja sebagai tokoh spiritual. 
Tingkat identifikasi pribadi yang ekstrim oleh para pengikut 
dengan pemimpin-pemimpin yang demikian dijelaskan dalam 
kaitannya dengan proses-proses psikodinamik seperti kemunduran, 
pemindahan dan proyeksi. Kemunduran (regression) menyangkut 
kembalinya seseorang pada perasaan, dan perilaku yang sangat khas 
bagi seorang yang masih muda. Pemindahan (transference) terjadi 
bila seorang pengikut menanggapi seseorang seperti seolah-olah 
pada seorang tokoh penting dari masa lalu. Proyeksi (projection) 
menyangkut sebuah proses mengatribusikan perasaan-perasaan 
serta motivasi yang tidak dinginkan kepada orang lain, yang dengan 
demikian memindahkan kesalahan-kesalahan akan hal-hal yang 
membuat seseorang merasa bersalah.162 

Dengan demikian ketiga konsep di atas secara substansialnya 
tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bahkan 
saling melengkapi, sebagaimana dapat dicermati pada table 2.2.

162 Gary Yukl. Kepemimpinan dalam Organisasi, 278.



M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p      81

Tabel 2.2

Hubungan Attribute of  Theory-Attribution dengan Self- concept 
Theory, Psycho- dynamic, dan Social Contagion

Attribute of Theory Attribution
Self- 

concept Theory
Psycho- 
dynamic

Social 
Contagion

Influence Processes:
Personal identification
Value internalization
social identification
social contagion
Enhanced self-efficacy

Yes
Yes
No
No
No

Yes
Yes
Yes
No
Yes

Yes
No
No
No
No

No
No
No
Yes
No

Leader Behaviors:
Innovative visioning
Unconventional behavior
Impression management
Self-sacrifice & personal risk
Role model exemplary behavior
Show confidence in followers
Enhance team identity
Share power for key decisions
Scan & analyze environment

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

No
No
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No

No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No

Facilitating Conditions:
Crisis or disencheantment
Complex, signifinant task
Weak, dependent followers

Yes
No
No

Yes
Yes
Yes

Yes
No
Yes

Yes
No
No

Tipe kepemimpinan kharismatik memang memiliki 
kekuatan energi, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk 
mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang 
sangat besar jumlahnya.163 Karena demikian besar pengaruhnya 
terhadap para pengikutnya, sehingga nama lain dari pemimpin 
kharismatik adalah pembawa perubahan.

Adapun karakter yang dapat membedakan antara seorang 
pemimpin yang kharismatik dengan yang tidak kharismatik adalah, 

163 Kartini Kartono. Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1998), 81. 
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yaitu: (1) Percaya diri: Mereka harus benar-benar percaya diri dalam 
aturan dan kemampuan mereka; (2) Memiliki wawasan: Ini merupakan 
hal yang ideal guna menghadapi masa depan yang lebih baik dari pada 
status quo. Semakin jauh perbedaan antara tujuan yang ideal dan 
status quo, semakin jelas para bawahan akan mampu meningkatkan 
wawasan yang luar biasa kepada sang pemimpin; (3) Pendirian 
yang kuat: Pemimpin yang kharismatik harus memiliki komitment 
yang kuat. Mereka harus rela menghadapi resiko yang tinggi, 
resiko menyumbangkan biaya yang tinggi, dan rela mengorbankan 
kepentingan pribadi untuk mencapai visi mereka; (4) Perilaku yang 
luar biasa: pemimpin yang berkharismatik terbawa dalam perilaku; 
(5) Tampil sebagai agen perubahan: pemimpin kharismatik lebih 
mengarah pada agen perubahan yang radikal daripada pemelihara 
status quo.164 Oleh karena itu, distingsi kepemimpinan kharismatik, 
antara lain: pemimpin ideologi, mengabdikan pengaruhnya pada 
budaya organisasi, karyawan mengagungkan pemimpin dan 
bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin, dapat 
memotivasi anggota untuk mengadopsi pandangan pemimpin tanpa 
atau mungkin dengan sedikit perubahan, meningkatkan identifikasi 
pribadi dengan melakukan hal-hal yang membuat mereka terlihat 
heroik, menarik, dan luar biasa.

c. Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan partisipatif  menyangkut penggunaan berbagai 
macam prosedur pengambilan keputusan yang memberikan orang 
lain suatu pengaruh tertentu terhadap keputusan-keputusan 
pemimpin. Istilah-istilah yang biasanya digunakan untuk menunjuk 
kepada aspek-aspek kepemimpinan partisipatif  meliputi: 
konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, 
desentralisasi serta manajemen yang demokrasi. Menurut Gary Yukl 
kepemimpinan partisipatif  dianggap sebagai suatu jenis perilaku 
yang berbeda dengan perilaku yang berorientasi kepada tugas dan 

164 Stephen Robbins, P. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Terjemahan 
oleh: Halida & Dewi Sartika. 2002. Erlangga, 1999, 178.
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perilaku yang berorientasi pada hubungan.165 Sedangkan menurut 
Koontz dkk.,166 bahwa kepemimpinan partisipatif   adalah pemimpin 
yang berkonsultasi dengan bawahan-bawahannya mengenai 
tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diusulkan 
dan merangsang partisipasi dari bawahannya. Menurut Likert, 
bahwa kepemimpinan partisipatif  adalah manajer yang memiliki 
kepercayaan yang sempurna terhadap bawahannya. Dalam setiap 
persoalan, selalu mengandalkannya untuk mendapatkan ide-ide 
dan pendapat-pendapat lainnya dari bawahannya, dan mempunyai 
niatan untuk mempergunakan pendapat bawahan secara konstruktif. 
Dan menurut Likert manajer yang memiliki gaya ini mempunyai 
kesempatan lebih sukses sebagai pemimpin.

Adapun prosedur pengambilan keputusan dalam kepemimpinan 
partisipatif  adalah: (1) Keputusan yang otokratif: Manajer membuat 
keputusan sendiri tanpa menanyakan opini atau saran dari orang 
lain, dan orang-orang tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 
langsung terhadap keputusan tersebut, tidak ada partisipasi; (2) 
Konsultasi: Manajer menanyakan opini dan gagasan, kemudian 
mengambil keputusannya sendiri setelah mempertimbangkan 
secara serius saran-saran dan perhatian mereka; (3) Keputusan 
bersama: Manajer bertemu dengan orang lain untuk mendiskusikan 
masalah keputusan tersebut, dan mengambil keputusan bersama; 
manajer tidak mempunyai pengaruh lagi terhadap keputusan akhir 
seperti peserta lainnya; (4) Pendelegasian: Manajer memberi kepada 
seseorang individu atau kelompok, kekuasaan serta tanggungjawab 
untuk membuat keputusan; manajer tersebut biasanya memberi 
spesifikasi mengenai batas-batas mana pilihan terakhir harus 
berada, dan persetujuan terlebih dahulu mungkin atau mungkin 
tidak perlu diminta sebelum keputusan tersebut dilaksanakan. 

165 Gary Yukl. Kepemimpinan dalam Organisasi, 132.
166 Koontz, Horold, dkk. Industri Manajemen 2 (Essentials of  Management) 

Terjemahan oleh A. Hasyim Ali (Jakarta: Bina Aksara, 1999), 608.
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167 Dalam kepemimpinan partisipatif  menawarkan beberapa 
keuntungan-keuntungan potensial, hal tersebut memungkinkan 
jika para peserta memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak 
dimiliki oleh pemimpin tersebut dan bersedia untuk bekerjasama 
dalam mencari solusi suatu masalah. Di sisi lain hal tersebut juga 
untuk meningkatkan komitmen terhadap keputusan tersebut dan 
semakin banyak pengaruh yang dimiliki untuk sebuah keputusan, 
semakin besar pula kemungkinan akan komitmen mereka.

d. Kepemimpinan Otoriter

Tipe kepemimpinan ini tergolong pola kepemimpinan yang 
paling tua dan paling banyak di kenal. Kepemimpinan otoriter 
berlangsung dalam bentuk “working on his group”, karena pemimpin 
menempatkan dirinya diluar dan bukan menjadi bagian orang-orang 
yang dipimpinnya. Pemimpin menempatkan dirinya lebih tinggi 
dari semua anggota organisasinya, sebagai pihak yang memiliki 
hak berupa kekuasaan. Sedangkan orang-orang yang dipimpinnya 
berada dalam posisi yang lebih rendah, hanya mempunyai tugas, 
kewajiban dan tanggungjawab.168

Gaya kepemimpinan oteriter ini memberikan perhatian yang 
tinggi pada tugas dan perhatian yang rendah pada hubungan. 
Pemimpin yang menganut gaya ini selalu menetapkan kebijaksanaan 
dan keputusan sendiri.169 Dalam kepemimpinan otoriter, memiliki 
banyak kecenderungan berdampak negatif  dalam kehidupan 
organisasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi, 
antara lain: (1) Anggota organisasi menjadi manusia penurut 
atau pengekor, yang tidak mampu dan tidak mau berinisiatif  dan 
takut mengambil keputusan; (2) Kesediaan anggota organisasi 
untuk bekerja keras, berdisiplin/patuh didasari oleh perasaan 
takut dan tertekan, sehingga suasana kerja terasa kaku dan tegang; 

167 Gary Yukl. Kepemimpinan dalam Organisasi, 133.
168 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 161.
169 Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 115.
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(3) Organisasi menjadi statis, karena pemimpin tidak menyukai 
perubahan, perkembangan dan kemajuan yang biasanya datang 
dari anggota organisasi yang kreatif   dan berpikiran maju; (4) 
Secara diam-diam muncul kelompok penantang yang menunggu 
kesempatan untuk melawan, menghambat, menyabot atau 
melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi; (5) 
Pemimpin yang otoriter tidak menyukai perubahan, perbaikan dan 
perkembangan organisasi, dan selalu curiga pada orang luar yang 
terlihat akrab dengan anggota organisasi dengan prasangka buruk 
akan menjadi pemicu timbulnya kelompok-kelompok yang akan 
melakukan perubahan atau menantang kepemimpinannya. 

Adapun ciri-ciri dari kepemimpinan otoriter, antara lain:170 (1) 
Kekuasaan berada di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang, 
yang diantara mereka selalu ada seseorang yang menempatkan 
dirinya sebagai orang yang paling berkuasa; (2) Pemimpin tertinggi 
bertindak sebagai penguasa tunggal di lingkungan organisasinya, 
yang harus diikuti dengan gaya atau perilaku kepemimpinan yang 
sama oleh pemimpin-pemimpin yang lebih rendah posisinya; (3) 
Pihak yang dipimpin dalam jumlah yang lebih banyak merupakan 
pihak yang dikuasai disebut bawahan atau anak buah; (4) Pemimpin 
tidak mengikutsertakan dan tidak memperbolehkan bawahan 
untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan 
tidak mentolelir terjadinya penyimpangan. Dengan kata lain 
bahwa kepemimpinan otoriter adalah dimana seorang pemimpin 
memandang dan menempatkan dirinya sebagai seseorang yang 
memiliki kelebihan dalam segala hal dibandingkan dengan anak 
buah atau anggota organisasi/bawahannya.

e. Kepemimpinan Personal

Pola kepemimpinan personal adalah kepemimpinan yang 
mengarah pada sifat pribadi (personal). Contohnya menurut 

170 Hadari Nawawi. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 117.
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Najd,171 kepemimpinan personal mengarah pada segala masalah 
kepesantrenan yang bertumpuh pada kyai, dan berkat tempaan 
pengalamannya mendirikan pesantren sebagai realisasi cita-cita 
kyai, akhirnya timbullah corak kepemimpinan yang sangat pribadi 
sifatnya, yang berlandaskan pada penerimaan masyarakat sekitar 
dan warga pesantrennya secara mutlak. Dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan personal hanya mungkin terjadi jika pemimpin yang 
terkait adalah pendiri, pemilik dan/atau minimal orang yang sangat 
berjasa terhadap organisasi tersebut.

f. Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan tipe demokrasi menempatkan faktor manusia 
sebagai faktor utama dan terpenting dalam sebuah organisasi. 
Dalam kepemimpinan ini setiap individu sebagai manusia diakui dan 
dihargai/dihormati eksistensi dan peranannya dalam memajukan 
dan mengembangkan organisasi.  Dalam prakteknya kepemimpinan 
ini diwarnai oleh usaha untuk mewujudkan hubungan manusiawi 
(human relationship) yang efektif, dengan prinsip saling memperlakukan 
sebagai subyek. Dengan kata lain setiap individu diterima 
eksistensinya dengan kepribadian masing-masing, sebagaimana 
diri pemimpin sendiri. Oleh karena itu dalam tipe kepemimpinan 
ini setiap kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, gagasan, 
pendapat, minat dan perhatian dan lain-lain, yang berbeda-beda 
antar individu selalu dihargai dan disalurkan untuk kepentingan 
bersama.172 Secara global pola kepemimpinan demokratis, yaitu: (1) 
Pandangannya bertitik tolak bahwa manusia adalah makhluk yang 
termulia di dunia; (2) Selalu berusaha mengsinkronkan kepentingan 
dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari 
para bawahannya; (3) Senang menerima saran pendapat dan kritik 
dari bawahannya; (4) Selalu berusaha menjadikan bawahannya 
lebih sukses dari pada dirinya; (5) Selalu berusaha mengutamakan 

171 Rahadrjo, M. Dawam. Pergulatan Dunia Pesantren (Jakarta: P3M, 
1985), 138.

172 Hadari Nawawi. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 170.
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kerjasama dan “team work” dalam usaha mencapai tujuan; (6) 
Berusaha untuk mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai 
pemimpin. 

Di sisi lain ciri-ciri dari kepemimpinan demokratis antara 
lain: (1) Semua policies merupakan pembahasan kelompok dan 
keputusan kelompok yang diransang dan dibantu oleh pemimpin; 
(2) Perspektif  aktivitas dicapai selama diskusi berlangsung; (3) Para 
anggota bebas bekerja dengan siapapun yang meraka kehendaki dan 
pembagian tugas terserah pada kelompok; (4) Pemimpin bersifat 
obyektif  dalam pujian dan kritiknya dan ia berusaha untuk menjadi 
anggota kelompok, tanpa terlampau banyak melakukan pekerjaan 
tersebut.173

Kepemimpinan demokrasi biasanya berlangsung baik dengan  
adanya gejala-gejala sebagai berikut: (1) Organisasi dengan segenap 
bagian-bagiannya berjalan lancar, sekalipun pemimpin tersebut tidak 
ada di kantor; (2) Otoritas sepenuhnya didelegasikan ke bawah dan 
masing-masing orang menyadari tugas serta kewajibannya; sehingga 
mereka merasa senang-puas, pasti dan aman menyandang setiap 
tugas kewajibannya; (3) Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan 
pada umumnya dan kelancaran kerjasama dari setiap warga 
kelompok; (4) pemimpin demokratis berfungsi sebagai katalisator 
untuk mempercepat dinamisme dan kerjasama demi pencapaian 
tujuan organisasi dengan cara yang paling cocok dengan jiwa 
kelompok dan situasinya.174

Kesimpulannya adalah pemimpin demokratis tidak berusaha 
untuk menjadi majikan, sehingga bentuk-bentuk kesuksesan selalu 
diungkapkan dalam bentuk kerja sama dan bentuk ke-kami-an.

g. Kepemimpinan Bebas (Laissez Faire)

173 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 58.
174 Kartini Kartono. Pemimpin dan Kepemimpinan, 86.
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Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini sang pemimpin praktis 
tidak memipin; tipe ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan 
otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai symbol, kepemimpinan 
dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang 
dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan 
menurut kehendak dan kepentingannya masing-masing, baik secara 
perorangan maupun kelompok-kelompok kecil.175

Perilaku yang dominan dalam kepemimpinan ini adalah 
perilaku dalam gaya kepemimpinan kompromi (compromiser) dan 
perilaku kepemimpinan pembelot (deserter).176

Ringkasnya, pemimpin laissez faire, pada hakikatnya bukanlah 
seorang pemimpin dalam pengertian sebenarnya. Sebagai bawahan 
dalam situasi kerja sedemikian itu sama sekali tidak terpimpin, tidak 
terkontrol, tanpa disiplin; masing-masing bekerja semaunya sendiri 
dengan irama dan tempo “semau gue”. 177

Ada dua jenis gaya atau perilaku kepemimpinan yang dapat 
dikategorikan dalam gaya kepemimpinan laissez faire, yaitu: (1) 
Kepemimpinan Agitator. Tipe kepemimpinan laisses faire yang 
didominasi oleh perilaku menimbulkan pertentangan-pertentangan 
atau konflik-konflik antar anggota organisasi, bahkan dilakukan 
juga dengan pihak luar. Pertentangan tersebut diciptakan pemimpin 
antara lain dengan memberikan kebebasan pada anggota organisasi 
atau bawahannya dalam mengambil keputusan yang dapat berbeda 
atau bertentangan di antara sekian banyak keputusan yang dibuat 
dan akan dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa kepemimpinan 
agitator adalah kepemimpinan yang memiliki kemampuan 
memecah belah anggota organisasi dengan memberikan kebebasan 
dalam membuat keputusan dan bertindak, agar tercipta situasi 
pertentangan (konflik), yang dimanfaatkannya untuk memperoleh 

175 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 56.
176 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 168.
177 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, 76.
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keuntungan bagi dirinya sendiri; (2) Kepemimpinan Simbol. Gaya 
atau perilaku kepemimpinan ini pada dasarnya dijalankan tanpa 
memimpin dalam arti yang sesungguhnya, karena tidak melakukan 
usaha mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku anggota 
organisasi, yang sekedar ditempatkan, dihormati dan disegani 
sebagai simbol pada posisi puncak dilingkungan organisasinya.178 
Dalam kepemimpinan simbol ini, pemimpin tidak memiliki dan tidak 
menjalankan wewenang dan tidak memikul tanggungjawab, karena 
dilimpahkan sepenuhnya pada pemimpin pelaksana. Kehebatan atau 
kesuksesan atau jasa pemimpin pelaksana pada beberapa organisasi 
dapat mengantarkannya untuk menjadi pemimpin simbol setelah 
mengakhiri jabatannya karena jasa-jasanya.

h. Kepemimpinan Transaksional

Distingsi kepemimpinan ini yaitu pemimpin responsif, bekerja 
dalam budaya organisasi, karyawan mencapai tujuan melalui imbalan 
dan hukuman yang ditetapkan pemimpin, memotivasi pengikut 
dengan menarik kepentingan diri mereka sendiri, mempertahankan 
status quo, menekan tindakan yang benar untuk peningkatan 
kinerja.

i. Kepemimpinan Transformasional

Distingsi kepemimpinan ini yaitu pemimpin proaktif, bekerja 
untuk merubah budaya organisasi dengan menerapkan ide-ide 
baru, karyawan mementingkan tujuan melalui cita-cita yang lebih 
tinggi dengan nilai-nilai moral, memotivasi pengikut dengan 
mendorong mereka untuk mengutamakan kepentingan-kepentigan 
kelompok di atas kepentingan pribadi, setiap perilaku diarahkan ke 
masing-masing individu untuk mengekspresikan pertimbangan dan 
dukungan serta mempromosikan ide-ide kreatif  dan inovatif  untuk 
memecahkan masalah.

178 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, 151.
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j. Kepemimpinan Spiritual

Distingsi kepemimpinan ini yaitu pemimpin altruistik, 
bekerja dengan menginternalisasi nilai-nilai spiritual dalam budaya 
kerja, karyawan bekerja karena keterpanggilan (keikhlasan) dan 
kebermaknaan hidup, memotivasi pengikut untuk mendapatkan 
ketahanan spiritual, setiap perilaku diarahkan untuk mengekspresikan 
pekerjaan dilandasi harapan, keyakinan, dan cinta kasih.179

9. Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan
Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung 

pada pimpinannya, karena ia sebagai pemimpin di lembaganya, 
maka ia harus mampu membawa  lembaganya ke arah tercapainya  
tujuan yang telah ditetapkan. Ia harus mampu melihat adanya 
berubahan serta mampu melihat masa depan  dalam kehidupan 
globalisasi yang lebih baik. 

Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan 
adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu 
komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan 
keberhasilan suatu lembaga pendidikan.180 karena ia merupakan 
pemimpin dilembaganya, Mulyasa mengatakan, kegagalan dan 
keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, 
karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang 
hendak ditempuh sekolah menuju tujuan yang telah ditentukan. 
Sekolah yang efektif  , bermutu, dan favorit tidak lepas dari peran 
kepala sekolahnya, maka ia harus mampu membawa lembaganya 
kearah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan,ia harus mampu 
melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam 
kehidupan global yang lebih baik.kepala sekolah harus bertanggung 

179 Erba Rozalina Yuliyanti, Upaya Kepemimpinan Spiritual dalam 
Mengembangkan Budaya Mutu di SMA Plus Muthahhari Bandung, Schemata, Volume 
7, Nomor 2, Desember 2018, 133.

180 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2004), 24.
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jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan 
dan pengelolaan sekolah secara formal kepada atasannya atau secara 
informal kepada masyarakat yang telah menitipkan anak didiknya.

Kepala sekolah sebagai seorang pendidik, administrator, 
pemimpin, dan supervisor, diharapkan dengan sendirinya dapat 
mengelola lembaga pendidikan ke arah perkembangan yang lebih 
baik dan dapat menjanjikan  masa depan. 

Sebagai pemimpin pendidikan yang professional, kepala 
sekolah dituntut untuk selalu mengadakan perubahan, mereka 
harus memiliki semangat yang berkesinambungan untuk mencari 
terobosan-terobosan baru demi menghasilkan suatu perubahan 
yang bersifat pengembangan dan penyempurnaan dari kondisi 
yang memprihatinkan menjadi kondisi yang lebih dinamis, baik 
segi fisik maupun akademik, seperti perubahan semangat keilmuan, 
atmosfer belajar dan peningkatan strategi pembelajaran. Kepala 
sekolah juga harus berusaha keras menggerakkan para bawahannya 
untuk berubah, setidaknya mendukung perubahan yang dirintis 
kepala sekolah secara proaktif, dinamis, bahkan progresif, sistem 
kerja para bawahan harus lebih kondusif, kinerja mereka harus 
dirangsang supaya meningkat, disiplin mereka harus dibangkitkan, 
sikap kerjasama mereka lebih dibudayakan, dan suasana harmonis 
diantara mereka lebih diciptakan. 

Bllimberg (1987) mengungkapkan bahwa tugas kepala 
sekolah, yaitu: (1) menjaga agar segala program sekolah berjalan 
sedamai mungkin (as peaceful as possible); (2) menangani konflik atau 
menghindarinya; (3) memulihkan kerjasama; (4) membina  para staf  
dan murid; (5) mengembangkan organisasi; (6) mengimplementasi 
ide-ide pendidikan.181 

Untuk memenuhi tugas-tugas di atas, dalam segala 
hal hendaknya kepala sekolah berpegangan  kepada teori 

181 Marno, Triyo Suppriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan 
Islam (Bandung: Refika Aditma, 2008), 36. 
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sebagai pembimbing tindakannya. Teori ini didasarkan pada 
pengalamannya, karakteristik normative masyarakat dan sekolah, 
serta iklim intruksional dan organisasi sekolah, misalnya kepala 
sekolah harus mampu menunjukkan bahwa segala tindakan 
profesionalnya  sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-
Qur’an dan sunnah Nabi. Hal itu dapat ditempuh dengan merefleksi 
dan mengkontruksi uswah rasul dan para sahabat disamping 
mengembangkan kompetensi dan kualitas dirinya. Misalanya, dalam 
Al-Qur’an, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus 
adil, dilakukan secara benar, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. 
Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah (5) ayat 48, yaitu: “Maka 
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang 
telah datang kepadamu”. 182 Dan firman Allah SWT dalam QS. Shaad 
(38) ayat 26, yaitu: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah”.183 Ayat tersebut memerintahkan 
untuk selalu mengambil keputusan dan bertindak secara benar, 
tidak ceroboh dan tidak menuruti hawa nafsu. Berdasarkan 
uraian tersbut, disimpulkan bahwa pengambil keputusan adalah 
proses pemilihan alternatif  terbaik untuk pemecahan suatu 
masalah melalui metode dan teknik tertentu. Dalam pengambilan 
keputusan pimpinan hendaknya memberikan tempat kepada 
bawahan baik sebagai penimbang, partisipan, maupun sebagai 
informan. Sebagai penimbang, pemimpin perlu berlapang dada 
karena pada kenyataannya bawahan merupakan orang yang paling 
mengetahui segala pekerjaan atau tugas yang dihadapi. Sebagai 
partisipan, hendaknaya pemimpin mengikutsertakan bawahan 
dalam mengambil keputusan sampai tingkat yang memadai, agar 
bawahan merasakan keputusan itu sebagai keputusannya juga 
serta merasa bertanggungjawab terhadap pelaksanaanya. Sebagai 

182 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
183 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
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informan, bawahan diberi kesempatan untuk memberikan laporan 
yang bermutu dan benar sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
keputusan.184 

Di sisi lain, langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan 
kepala sekolah untuk membantu pengembangan orientasi akademik 
dan harapan prestasi tinggi, yaitu dengan cara: (1) mengambil peran 
aktif  dan personal dalam meningkatkan kesadaran perlunya perbaikan 
sekolah dan harapan prestasi tinggi dan konsesus untuk menghadapi 
perubahan; (2) bertindak aktif  dalam menciptakan perubahan 
konkret itu sendiri; (3) menciptakan ganjaran bagi murid dan guru 
yang mendorong orientasi akademik dan merangsang ekselensi 
dalam kinerja murid dan guru; (4) perilaku sentral dan tertulisnya 
dapat memantau kemajuan murid, khususnya sebagaimana tercermin 
dalam skor tertinggi dalam setiap jenjang, kelas dan murid; (5) 
memperoleh sumber-sumber material dan personil yang dibutuhkan 
untuk pembelajaran efektif  dan memanfaatkannya secara kreatif  
sesuai dengan prioritas akademik. Ia sebaiknya meningkatkan jiwa 
kewirausahaan secara sunggguh-sungguh; (6) bertanggung jawab 
terhadap penciptaan sekolah yang tertib dan aman; (7) memantau 
faktor yang terkait dengan peningkatan prestasi, faktor yang terkait 
dengan perbaikan instruksional yang meneknkan iklim sekolah 
akademik; (8) melakukan fungsi instruksional utama: mengamati 
guru di kelas dan membicarakan dengan mereka cara-cara untuk 
menangani masalah dan meningkatkan pembelajaran.

Sementara dari sisi kualitas dan perilaku kepala sekolah 
hendaknya mencakup: (1) visi yang kuat tentang masa depan 
sekolah, dan dorongan terhadap semua staf  untuk berkarya 
menuju perwujudan visi tersebut; (2) harapan yang tinggi terhadap 
prestasi murid dan kinerja staf; (3) pengamatan terhadap guru di 
kelas dan pemberian balikan positif  dan konstruktif  dalam rangka 
pemecahan masalah dan peningkatan pembelajaran; (4) dorongan 

184 Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya 
Mutu (Malang: UIN- Maliki Press, 2010), 59.
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untuk memanfaatkan waktu pembelajaran secara efisien  dan 
merancang prosedur untuk mengurangi kekacauan; (5) pemanfaatan 
sumber-sumber materiil dan personil secara kreatif; (6) pemantauan 
terhadap murid secara individual dan kolektif  dan memanfaatkan 
informasi untuk membibimbing perencanaan instruksional.

Grenfield (1987) dan Mannase (1985) menjelaskan bahwa 
kepala sekolah yang efektif  memiliki image atau visi tentang apa yang 
ingin dilaksanakan, visi tersebut membimbing kepala sekolah dalam 
mengelola dan memimpin sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah 
di samping memahami dan menguasai tentang pengelolaan sekolah 
yang baik dan bermutu, juga harus didukung oleh kepemimpinan 
yang mengedepankan visi dan berorientasi pada peningkatan mutu 
pendidikan.185  Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, 
kepala sekolah perlu memilik karakteristik pribadi, seperti dapat 
beradaptasi dengan situasi, peka terhadap lingkungan sosial, 
ambisius serta berorientasi pada hasil, tegas, dapat bekerja sama, 
meyakinkan, mandiri, mampu memengaruhi orang lain, energik, 
tekun, percaya diri, tahan stres, dan memikul tanggung jawab. 

Selain itu, kepala sekolah yang efektif  yaitu memperhatikan 
aktivitas-aktivitas pembelajaran dan kinerja guru  di kelas. Dalam 
artian, kepala sekolah mampu menciptakan atmosfir kondusif  bagi 
para guru dan peserta didik agar berkembang secara personal dan 
profesional. Jika seorang kepala sekolah sudah dapat mengupayakan 
sekolah memenuhi kriteria di atas maka bisa disebut kepala sekolah 
efektif  dan sekolah yang dikelolanya disebut sukses (succesfull school). 
Kepemimpinan kepala sekolah efektif  selalu dikaitkan dengan 
kedudukan sebagai pengelola pembelajaran (instructure manager), 
pemimpin inspirasional (inspiration leader), pengelola sumber 
daya (manager of  resources), pakar organisasi (organizational expert), 
pemimpin cultural (cultural leader) dan penasehat/ pelindung guru 

185 Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah Strategi Peningkatan 
Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 
283.
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(teacher advocate).  Menurut Mulyasa kriteria kepemimpinan kepala 
sekolah yang efektif, yaitu: (1) Mampu memberdayakan guru-guru 
untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar 
dan produktif; (2) Dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan; (3) Mampu menjalin hubungan 
yang harmonis dengan masyarakat, sehingga dapat melibatkan 
mereka secara aktif  dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan 
pendidikan; (4) Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang 
sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekoah; 
(5) Mampu bekerja dengan tim manajemen sekolah; (6) berhasil 
mewujudkan tujuan sekolah secara produktif  sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditentukan. Sedangkan hasil penelitian Bernard 
sebagaimana dikutip oleh Mc. Pherson dkk. tentang kepala sekolah 
efektif  dengan 7 karakteristik, yaitu: tanpa pamrih, suka bekerja 
sama, suka berkomunikasi, mempunyai otoritas, piawai memproses 
keputusan, mempunyai dinamika keseimbangan dan eksekutif  yang 
bertanggungjawab, perubahan sekolah menjadi efektif  melalui 
perbaikan-perbaikan dan pelibatan semua unsur  untuk mengatasi 
persoalan.    

Berdasarkan uraian di atas, walaupun karateristik efektivitas 
kepala sekolah sangat kompleks, namun secara umum setidaknya 
terdapat empat indikator pokok yang dapat dijadikan acuan 
kualitas dan kompetensi kepala sekolah, yaitu; (1) sifat dan 
keterampilan kepemimpinan, (2) kemampuan pemecahan masalah, 
(3) keterampilan sosial, dan (4) pengetahuan dan kompetensi 
profesional. 

Berangkat dari uraian di atas maka efektifitas kualitas 
dan perilaku kepala sekolah dapat dinilai dari kinerjanya dalam 
mengaktualisasikan fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah, 
yaitu meliputi :

Pertama, sebagai pendidik (edukator), yaitu: (1) kemampuan 
meningkatkan prestasi sebagai guru mata pelajaran. Seorang kepala 
sekolah/madrasah dapat melaksanakan program pembelajaran 
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dengan baik. Dapat membuat program capaian, kisi-kisi soal, analisa 
soal dan dapat melakukan program perbaikan dan pengayaan; 
(2) kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan tugas. 
Mampu memberikan alternatif  pembelajaran yang efektif; (3) 
kemampuan membimbing karyawan dalam melaksanakan tugas 
sebagai Tata Usaha. Pustakawan, Laboratorium dan Bendaharawan; 
(4) kemampuan membimbing stafnya lebih berkembang secara 
pribadi dan profesinya; (5) kemampuan membimbing bermacam-
macam kegiatan kesiswaan; (6) kemampuan belajar mengikuti 
perkembangan IPTEK dalam forum diskusi, bahan referensi dan 
mengikuti perkembangan ilmu melalui media elektronik.

Kedua, sebagai manajer, yaitu: (1) kemapuan menyusun 
program secara sistematis, periodik dan kemampuan melaksanakan 
program yang dibuatnya secara skala prioritas; (2) kemampuan 
menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai dengan 
standar yang ada; (3) kemampuan menggerakkan stafnya dan segala 
sumber daya yang ada dan segala sumber daya yang ada serta lebih 
lanjut memeberikan acuan yang dinamis, dalm kegiatan rutindan 
temporer.

Ketiga, sebagai administrator, yaitu: (1) kemampuan 
mengelolasemua perangkat KBM secara sempurna dengan 
bukti data administrasi yang akurat; (2) kemampuan mengelola 
administrasi kesiswaan, ketenagaaan, keuangan, sarana dan 
prasarana dan administrasi persuratan dengan baik sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Keempat, sebagai supervifsor, yaitu: (1) kemampuan 
menyusun program supervisi pendidikan di lembaganya dan dapat 
melaksanakannya dengan baik, serta melaksanakan supervisi kelas 
secara berkala baik supervisi akademis maupun supervisi klinis; 
(2) kemampuan memanfaatkan hasil supervisi untuk peningkatan 
kinerja guru dan karyawan; (3) kemampuan memanfaatkan kenerja 
guru/karyawan untuk pengembangan dan peningkatan mutu  
pendiduikan.
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Kelima, sebagai pemimpin (Leader), yaitu: (1) memiliki 
kepribadian yang kuat. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, 
memelihara norma agama dengan baik, jujur, Percaya diri, dapat 
berkomunikasi dengan baik, tidak egois, Bertindak dengan 
obyektif, penuh optimis, bertanggung jawab demi kemajuan dan 
perkembangan, berjiwa besar dan mendelegasikan sebagian tugas 
dan wewenang kpada orang lain; (2) memahami semua personalnya 
yang memiliki kondisi yang berbeda.begitu juga kondisi siswanya 
berbeda dengan yang lain; (3) memiliki upaya untuk peningkatan 
kesejahteraan guru dan karyawanya; (4) mau mendengar kritik/ 
usul/saran yang konstruktif  dari semua pihak yang terkait dengan 
tugasnya baik dari staf, karyawan atau siswanya sendiri; (5) memiliki 
visi dan misi yang jelas dari lembaga yang pimpinnya. Visi dan misi 
tersebut disampaikan dalm pertemuan individual atau kelompok; (6) 
kemampuan berkomunikasi dengan baik, mudah dimengerti teratur 
sistetis kepada semua pihak; (7) kemampuan mengambil keputusan 
bersama secara musyawarah; (8) kemampuan menciptakan 
hubungan kerja yang harmonis, membagi tugas secara merata dan 
dapat  diterima oleh semua pihak.

Keenam, sebagai inovator, yaitu: (1) memiliki gagasan baru 
(proaktif) untuk inovasi kemajuan dan perkembangan Madrasah, 
maupun memilih yang relevan untuk kebutuhan lembaganya; (2) 
kemampuan mengimplementasikan ide yang baru tersebut dengan 
baik. Ide atau gagasan tersebut berdampak positif  kearah kemajuan. 
Gagasan tersebut dapat berupa: pengembangan kegiatan KBM, 
peningkatan perolehan nilai ujian, Penggalian dan operasional, 
peningkatan prestasi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.dan 
sebagainya; (3) kemampuan mengatur lingkungan kerja sehingga 
lebih kondusif  (pengaturan tata ruang kantor, kelas, perpustakaaan, 
halaman, Interior, musholla atau masjid) untuk bertugas dengan 
baik. Dengan lingkungan kerja yang baik dapat mendorong 
semangat kerja yang baik, kondusif. Lingkungan yang mendukung 
dalam arti fisik maupun sosial psikologis.
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Drucker (1997) seorang penulis terkenal dalam bukunya 
Innovation and enterpreneuship mengemukakan lima prinsip inovasi, 
yaitu: (1) Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan 
kemungkinan yang terbuka. Artinya suatu inovasi hanya dapat 
terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis; (2) Inovasi 
sifatanya konseptual dan perseptual, artinya yang bermula dari 
keinginan untuk  menciptakan suatu yang baru yang dapat diterima  
oleh masyarakat. Artinya bahwa faktor inovasi tersebut haruslah 
mempunyai persepsi terhadap kebutuhan masyarakat yang cocok 
dengan kondisi dan kebutuhan dimana dia hidup; (3) inovasi 
haruslah bersifat simpel dan terfokus.simpel artinya sederhana 
dan terarah; (4) inovasi haruslah dimulai dari yang kecil. Tidak 
semua inovasi-inovasi dimulai dengan ide-ide yang besar yang tidak 
terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Dari keinginan yang 
kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau kebutuhan hidup kelak 
dapat mempunyai impact yang sangat luas terhadap kehidupan 
manusia selanjutnya; (5) inovasi diarahkan terhadap kepemimpinan 
atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan 
menjadi suatu  pelopor dari suatu perubahan  yang diperlukan. 
Apabila tidak demikian maka intensitas suatu inovasi kurang jelas 
dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat.

Fadjar (1998) mengemukakan bahwa upaya-upaya inovasi 
dan pengembangan yang harus dilakukan sekolah harus selalu 
mengakomodasikan tiga kepentingan utama, yaitu: (1) sebagai 
wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman; (2) 
memperjelas dan memperkokoh keberadaan sekolah sederajat 
dengan sistem sekolah, sebagai wahana pembinaan warga negara 
yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian dan produktif; dan 
(3) mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan, dalam arti 
sanggup melahirkan manusia yang memiliki kesiapan memasuki era 
globalisasi, industrialisasi maupun era informasi.

Sementara itu, untuk mengetahui keefektifan pemimpin dalam 
lembaga pendidikan dapat dicermati pada dimensi dan indikator 
dari variabel kepemimpinan sebagaimana uraian pada tabel. 2.3.
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Tabel 2.3

Dimensi dan indikator dari variabel kepemimpinan di 
Lembaga Pendidikan

Variabel Dimensi Indikator 

K e p e m i m p i n a n 
menurut Gary Yulk 
(1994:61), Bennis dan 
Nanus (1995:14)

P e r s o n a l i t y 
i n t e g r i t y 
( I n t e g r i t a s 
kepribadian)

Kepercayaan yang tinggi (trustworthed) 
Respek yang tinggi dari staf (highly 
respected) 
Kapasitas respon yang tinggi (highly 
responses capacity)
Akuntabilitas (accountability)

Proactive Member inspirasi 
Memotivasi 
Menumbuhkan inovasi (ide-ide baru) 
Menumbuhkan kreativitas 
Memberikan keteladanan

R e s o u r c e f u l l 
( k e m a m p u a n 
m e n g a r a h k a n 
semua sumber 
daya)

Frekuensi kunjungan internal dan eksternal 
sekolah
Pimpinan dekat dengan bawahan (guru, staf 
dan siswa) 
Mempunyai kapasitas (jati diri) 
Menjadi narasumber diberbagai forum 
Berani mengambil keputusan

M a n a g e r i a l 
tools (Unsur-
unsur atau alat 
manajemen)

Berfikir strategik (strategic thinking)
Persekutuan strategik (strategic alience)
Tindakan strategic (strategic action), yaitu: 
strategi pemasaran (marketing strategic) 
dan Hubungan masyarakat (public 
relations)
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B A B  I I I

KECERDASAN INTEgRATIf

A. Pengertian Kecerdasan Integratif
Sebelum menguraikan makna kecerdasan integratif, terlebih 

dahulu penulis uraikan tentang makna kecerdasan.

Kecerdasan (dalam bahasa inggris disebut intelligence dan 
bahasa Arab disebut al-dzak’). Secara Bahasa, kecerdasan adalah 
pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Dengan kata 
lain, kecerdasan adalah kemampuan (al-qudrab) dalam memahami 
sesuatu secara cepat dan sempurna. Begitu cepat penangkapannya itu 
sehingga Ibnu Sina, seorang psikolog falsafi, menyebut kecerdasan 
sebagai kekuatan intuitif.186 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), mengartikan 
kecerdasan sebagai perihal cerdas (sebagai kata benda), atau 
kesempurnaan perkembangan akal budi (seperti kepandaian dan 
ketajaman fikiran). Para  ahli  psikologis mengartikan   kecerdasan   
sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk memperoleh 
pengetahuan, menguasai dan mempraktekkannya dalam 
pemecahan suatu masalah.187 Misalnya, Binet seorang psikologis 

186 Abdul Mujib, Nuansa-Nuansa Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002), 317

187 Yani, Fitri. Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan  Emosional, Kecerdasan 
Spiritual terhadap Pemahaman Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pendidikan. Universitas 
Riau, 2011, 53.



102     M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p

Prancis, mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk 
menetapkan dan mempertahan suatu tujuan untuk mengadakan 
penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan untuk untuk bersikap 
kritis terhadap diri sendiri.188 Gardner seorang Psikologis Amerika 
mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk  
memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu 
aturan yang bermacam-macam dan situasinya yang nyata.189

J.P chaplin merumuskan tiga definisi kecerdasan, yaitu: (1) 
kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi 
baru dengan cepat dan efektif; (2) Kemampuan menggunakan 
konsep abstrak secara efektif  yang meliputi empat unsur seperti 
memahami, berpendapat, mengontrol, dan mengkritik; (3) 
kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan 
cepat sekali. 

Dengan demikian, dari beberapa pengertian di atas kecerdasan 
dapat diartikan sebagai kesempurnaan akal budi seseorang  
yang diwujudkan dalam suatu kemampuan untuk memperoleh 
kecakapan-kecakapan tertentu dan untuk memecahkan suatu 
persoalan atau masalah dalam kehidupan secara nyata dan tepat.

Sementara itu, berkaitan dengan definisi kecerdasan integratif. 
Pada mulanya, kecerdasan hanya berkaitan dengan kemampuan 
struktur akal dalam menangkap gejala sesuatu, sehingga kecerdasan 
hanya bersentuhan dengan aspek-aspek kognitif. Namun pada 
perkembangan berikutnya, disadari bahwa kehidupan manusia 
bukan semata-mata memenuhi struktur akal, melainkan terdapat 
struktur kalbu yang perlu mendapat tempat tersendiri untuk 
menumbuhkan aspek-aspek afektif, seperti kehidupan emosional, 
moral, spiritual, dan agama. Karena itu, jenis-jenis kecerdasan pada 

188 Lesmana, F.B. Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kepercayaan Diri terhadap 
Pemahaman Akuntansi. Tidak diterbitkan. Jember. Fakultas Ekonomi Universitas 
Jember, 2010, 31.

189 Yani, Fitri. Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan  Emosional, Kecerdasan 
Spiritual Terhadap Pemahaman Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pendidikan, 61.
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diri  sesesorang sangat beragam seiring dengan kemampuan atau 
potensi yang ada pada dirinya.190

Kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki manusia pada dasarnya 
merupkan produk dari otak. Seperti kecerdasan rasional-logis 
atau IQ (Intelligence Quotient), berpusat pada otak kiri. Kecerdasan 
emosional, EQ (Emotional Quotient) berpusat pada otak kanan, dan 
kecerdasan spiritual (Spiritual Qoutient), bepusat pada jaringan sel 
saraf  otak antar keduanya, yakni pada lobus temporal. IQ terletak pada 
dimensi fisik. EQ terletak pada dimensi emosional. SQ, terletak 
pada dimensi spiritual. IQ Berada pada dimensi Islam, EQ terletak 
pada dimensi iman, dan SQ terletak pada dimensi ihsan. Dengan 
kata lain, IQ dibimbing oleh Islam, EQ dibimbing oleh iman dan 
SQ dibimbing melalui ihsan.191 Jika ketiga fungsi otak berfungsi 
dengan baik, maka akan melahirkan kecerdasan integratif  manusia 
yang paripurna atau insan kamil. Membangun kecerdasan integratif  
merupakan proses optimalisasi pemaduan, penyelarasan antara 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan 
spiritual. 

IQ, EQ, dan SQ, adalah kekuatan kecerdasan dalam diri 
manusia yang semuanya berpusat pada otak, memiliki orientasi dan 
fungsi yang berbeda, namun ketiganya dapat bekerja sama dengan 
baik. IQ yang berpusat pada otak kiri melahirkan kecerdasan 
rasional-logis. Kecerdasan ini lebih berorientasi pada kemampuan 
intelektual seseorang. EQ atau Kecerdasan emosional berpusat pada 
otak kanan yang melahirkan kecerdasan emosional-intuitif-etis, yaitu 
kemampuan untuk mengenali, mengekspresikan, dan mengelola 
emosi, baik emosi dirinya sendiri maupun emosi orang lain dengan 
tindakan konstruktif  dalam mempromosikan kerja sama sebagai tim 
yang mengacu pada produktivitas dan bukan pada konflik. Menurut 
Dameria, seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional yang 

190 Abdul Mujib, Nuansa-Nuansa Psikologi, 318-319.
191 Agustian, Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power, 

Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan (Jakarta: Penerbit Arga, 2003), 46-47.
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baik akan dapat dikenali melalui lima komponen dasar sebagai 
berikut: self-awareness (pengenalan diri),  self-regulation (penguasaan 
diri), self-motivation (motivasi diri), empathy (empati), dan effective 
relationship (hubungan yang efektif). Jadi, orang yang mempunyai 
kemampuan intelegensia emosional yang tinggi mempunyai tujuan 
yang konstruktif  dalam pikirannya. SQ atau Kecerdasan Spiritual 
berpusat pada jaringan antar keduanya melahirkan spiritual-unitif-
transenden, dengan kekuatan ini manusia memungkinkan menemukan 
makna-makna dibalik seluruh pengalaman hidupnya. Kecerdasan 
ini dapat dipakai untuk mengembangkan dan mengoptimalkan 
kemampuan manusia dalam mengungkap misteri dirinya. Hidup 
yang lebih bermakna akan senantiasa melingkupi orang-orang yang 
mengembangkan kemampuan SQ-nya secara optimal.192 Sementara 
itu, Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri menyatakan IQ 
adalah kemampuan seseorang dalam berpikir untuk menguasai 
lingkungannya secara maksimal dan terarah. Kecerdasan ini pada 
umumnya terkait dengan logika. EQ adalah kemampuan seseorang 
untuk mengenali, mengendalikan, dan menata perasaannya, serta 
memahami perasaan orang lain secara mendalam ketika berinteraksi 
dengan orang lain. Orang yang cerdas secara emosional akan 
memiliki kesadaran tentang perasaan diri sendiri dan juga perasaan 
orang lain, memberi rasa empati, kasih sayang, motivasi, dan 
kemampuan untuk menanggapi kesedihan atau kegembiraan secara 
tepat. SQ adalah kecerdasan seseorang dalam memahami dan 
mengikatkan diri pada nilai-nilai kebenaran yang berlaku tanpa batas 
waktu. Kecerdasan ini terkait dengan kejiwaan dan digunakan untuk 
membedakan baik dan buruk, benar dan salah, serta pemahaman 
terhadap standar moral.193

192 Siti Mahmudah, Mengembangkan Kecerdasan Integratif  (Catatan Bagi 
Upaya Pengembangan Kecerdasan Manusia), Nitro Pdf  Profesional, 148. 

193 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter: 
Mengembangkan Karakter Anak yang Islami (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 62-63.
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B. Akal dan Qalb sebagai Pembentuk Kecerdasan
Di dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa manusia memiliki 

berbagai potensi psikologis, berupa aql, qalb, ruh dan nafs. Potensi-
potensi tersebut menentukan kualitas manusia, apakah  manusia 
menjadi insan kamil atau menjadi insan jahil. Oleh temuan modern 
potensi-potensi ini kemudian diterjemahkan ke dalam IQ, EQ, dan 
SQ. 

Berkaitan potensi di atas, penulis bahas lebih dalam mengenai 
aql dan qalb sebagai pembentuk kecerdasan seseorang.

1. Akal dan Kecerdasan 

Agama Islam memberi penghargaan terhadap akal, tidak 
sedikit ayat-ayat Al-Qur’an yang menganjurkan dan mendorong 
manusia agar banyak berpikir dan menggunakan akalnya.

Kata akal sudah menjadi bahasa Indonesia, awalnya berasal 
dari bahasa Arab al-‘Aql (العـقـل), yang dalam bentuk kata benda. 
Al-Qur’an hanya membawa bentuk kata kerjanya ‘aqaluuh (عـقـلوه) 
dalam 1 ayat, ta’qiluun (24 (تعـقـلون ayat, na’qil (1 (نعـقـل ayat, ya’qiluha 
 ayat, kata-kata itu memiliki يعـقـلون) ayat dan ya’qiluun (22 يعـقـلها) 1)
arti faham dan mengerti. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diperoleh penjelasan 
tentang pengertian akal yakni : (1) daya pikir (untuk mengerti), pikiran, 
ingatan, (2) jalan atau cara melakukan sesuatu, daya upaya ikhtiar, 
(3) tipu daya muslihat, kecerdikan, kelicikan, dan (4) kemapuan 
melihat, atau cara-cara memahami lingkungan.194 Sedangkan akal 
dalam kamus bahasa Arab diberi pengertian yang bermacam-macam 
seperti : al-imsak (menahan), al-ribath (ikatan), al-hijr (menahan), 
al-nahy (melarang), dan man’u (mencegah).195 Berdasarkan makna 
bahasa ini maka yang disebut orang yang berakal adalah orang 

194 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 15.

195 Al-Isfahani, Al-Ragib. Mu‟jan Mufradat Al-Fazh Al-Quran (Beirut-
Libanon: Dar Al-Maktab Al-ílmiyah, 1998), x.
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yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya. Jika hawa 
nafsunya terikat jiwa rasionalitasnya mampu bereksistensi. Jadi akal 
mempunyai kemampuan mengadakan penalaran rasional logis. 
Akal merupakan bagian peralatan manusia yang memiliki fungsi 
untuk membedakan yang salah dan yang benar serta menganalisis 
sesuatu dengan kemampuannya yang sangat luas.

Ibn al-Manzhur, mengartikan akal dengan enam macam 
pengertian yakni : (1) akal pikiran, intelegensi, (2) menahan, (3) 
mencegah, (4) membedakan, (5) tali pengikat, dan (6) ganti rugi.196

Kaum sufi juga memberikan pengertian tentang akal. Dalam 
konteks sufistik. Akal bermakna “mengikat”, “meletakkan”, dan 
“membatasi”. Hal ini berkaitan dengan penciptaan alam semesta 
oleh Tuhan. Tuhan adalah tak terbatas, tak terjangkau. Namun, 
ketika Ia ber-tajalli, maka setiap ciptan-Nya senantiasa terbatas. 
Ciptaan itu “mengikat” dimensi Tuhan yang terbatas itu. Jadi, 
akal cenderung berkaitan dengan segala ciptaan Tuhan dan bukan 
Tuhan itu sendiri.197

Muhammad Naquib Al-Attas, menjelaskan secara filosofis 
bahwa akal adalah suatu “organ” yang aktif  dan sadar yang 
“mengikat” dan “menahan” objek ilmu dengan kata-kata atau 
bentuk-bentuk dan atau simbol-simbol lain. Tugas dan fungsi akal 
yang “mengikat” dan “menahan” menunjukkan fakta yang sama 
pada fungsi qalb, ruh, dan nafs.198 

Al-Ghazali dari kaum sufi dan Al-Attas dari kaum filosofis, 
memiliki pendapat yang sama bahwa keempat organ tersebut adalah 
organ yang aktif  dan sadar serta memiliki makna dan fungsi yang 

196 Al-Mandzur, Ibnu. Lisanul Arab-Jilid II. Dar-al-Ma‘rif, t.th. 458-
459.

197 Taufiq Pasiak, Revolusi IQ, EQ, dan SQ, antara Neurosains dan Al-
Quran (Bandung: Mizan, 2004), 194.

198 Al-Attas, Syed Naquib. Islam dan Filsafat Sains (Bandung: Mizan, 
1989), x.
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sama, perbedaannya terletak dari segi wujudnya yang bertingkat-
tingkat (marâtib al-wujûd).199

Dimensi psikologis manusia yakni ruh, aql, qalb, dan nafs. 
jika digambarkan akan membentuk segi empat, yang kemudian 
melahirkan dua bentuk segi tiga. Segi tiga pertama yakni ruh, aql, dan 
qalb, sedangkan segi tiga yang kedua yakni aql, qalb, dan nafs. Segi 
tiga yang pertama akan melahirkan kepribadian ideal, yakni insan 
kamil, sedangkan segi tiga yang kedua akan melahirkan kepribadian 
non ideal.200 Yakni kepribadi nafsul ammarah dan kepribadian nafsul 
lawwamah.

Di sisi lain, dalam Al-Qur’an banyak kata yang memiliki 
makna yang sama atau mendekati makna Aql (Akal). Kata tersebut 
seperti: “dabbara‟ (merenungkan), َفاَِقها, faqiha (mengerti), fahima, 
(memahami), nazhara (melihat dengan mata kepala), dzakara 
(mengingat), Fakkara (berpikir secara dalam), dan alima (memahami 
dengan jelas). Kata-kata tersebut sekalipun memiliki makna yang 
sama, namun dalam aspek lain memiliki perbedaan. Jika dianalisis 
lebih lanjut maka semua kata tersebut bisa terhimpun dalam satu 
makna yakni semua menunjuk pada makna kecerdasan. Dalam 
Alquran kata aql (akal), dalam bentuk kata dasar, tidak ditemukan, 
yang ada adalah dalam bentuk kata kerja masa kini, dan lampau.201 
Dalam bentuk kata kerja, disebut sebanyak 49 kali, dalam bentuk 
lampau disebut 1 kali, dan dalam bentuk sekarang disebut sebanyak 
48 kali. Penyebutannya meliputi aqluh, ta’qilun, na’qil, ya’qiluha, dan 
ya’qilun.202 Selain itu, di dalam Al-Qur’an juga terdapat sebutan-
sebutan yang memberi sifat berfikir bagi seorang muslim, yaitu ulul 

199 Taufiq Pasiak, Revolusi IQ, EQ, dan SQ, antara Neurosains dan Al-
Quran, 204.

200 Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami; Studi tentang Elemen Psikologi 
dari Al-Quran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 254-255.

201 Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Quran, Cetakan ke III (Bandung: 
Mizan, 1996), 294.

202 Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Al-Quran (Jakarta: UI-
Press, 1986), 5.
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albab (orang yang berpikiran), seperti dalam QS. Yusuf  ayat 111;’ulu 
al-‘ilm (orang yang berilmu), seperti dalam QS. Ali Imran ayat 18; 
ulul Abshar (orang yang mempunyai pandangan), seperti dalam QS. 
An-Nur ayat 44; ‘ulu al-nuha (orang bijaksana), seperti dalam QS. 
Thaha ayat 128. Semua bentuk ayat-ayat tersebut mengandung 
anjuran, dorongan bahkan perintah agar manusia berpikir dan 
menggunakan akalnya. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam 
menganjurkan, mendorong, dan bahkan memerintahkan kepada 
pemeluknya agar berfilsafat. Misalnya Al-Qur’an menggunakan kata 
akal untuk menunjukkan sesuatu yang mengikat atau menghalangi 
seseorang terjerumus dalam kesalahan atau dosa. Sesuatu yang 
dimaksud tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, namun 
dari konteks yang menggunakan akar kata “aql”, sesuatu itu dapat 
dimaknai dalam 3 konteks maksud yakni: (1) daya (kecerdasan) 
untuk memahami sesuatu, (2) daya (kecerdasan), dan atau dorongan 
Moral, dan (3) daya (kecerdasan) untuk mengambil pelajaran dan 
kesimpulan atau hikmah.203 Daya (kecerdasan) untuk memahami 
sesuatu dapat dipahami dari ayat :

الرَْعاِلُوَن ِإلَّ  ِقُلَها  َيعرْ َوَما  ِللنَّاِس  ِرُبَها  َنضرْ َمرْثَاُل  الرْ  َوِتلرَْك 
Artinya: Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk 
manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang 
berilmu. (QS. Al-Ankabut [29]: 43)

Manusia memiliki kecerdasan logis yang berkaitan dengan 
panca indera. Hal ini diisyaratkan Al-Qur’an dalam ayat-ayat yang 
berbicara tentang kejadian langit dan bumi, silih bergantinya malam 
dan siang, dan lain-lain. Seluruhnya  dinyatakan sebagai bukti-bukti 
keesaan Allah SWT. bagi orang-orang yang berakal (QS. Al-Baqarah: 2: 
164). Akal yang dimaksud di sini adalah kecerdasan rasional-logis 
yang mengandalkan panca indera. Dalam konteks daya (kecerdasan), 
dan atau dorongan moral dapat dipahami dari ayat :

203 Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Quran, x.
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َشيرًْئا ِبِه  ِرُكوا  ُتشرْ َألَّ  َعَليرُْكمرْ  َربُُّكمرْ  َم  َحرَّ َما  َأترُْل  ا  َتَعاَلورْ  ُقلرْ 
حَنرُْن ِإمرَْلٍق  ِمنرْ  َلَدُكمرْ  َأورْ َتقرُْتُلوا  َوَل  َساًنا  ِإحرْ  َوِبالرَْواِلَديرِْن 
َبَطَن َوَما  ِمنرَْها  َظَهَر  َما  الرَْفَواِحَش  َتقرَْرُبوا  َوَل  َوِإيَّاُهمرْ  ُزُقُكمرْ   نَررْ
ِبِه اُكمرْ  َوصَّ َذِلُكمرْ  َقِّ  ِبالرْ ِإلَّ  اللَُّ  َم  َحرَّ الَِّت  النَّفرَْس  َتقرُْتُلوا   َوَل 

)151( َتعرِْقُلوَن   َلَعلَُّكمرْ 

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang 
keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, 
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian 
itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. 
Al-Anâm [6]: 151) 

Kecerdasan yang dimaksud dalam ayat di atas berorientasi pada 
kecerdasan emosional, atau kecerdasan sosial yang menekankan 
agar manusia membangun hubungan sosial, memupuk empati, 
berperilaku jujur, memiliki motivasi dan berbagai perilaku sosial 
positif  lainnya yang muncul dari dorongan moral yang baik. 

Daya (kecerdasan) untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan 
serta hikmah, dapat dipahami dalam ayat :

ِعِي السَّ َحاِب  َأصرْ ِف  ُكنَّا  َما  نَعرِْقُل  َأورْ  َمُع  َنسرْ ُكنَّا  َلورْ   َوَقاُلوا 
Artinya: Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau 
memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-
penghuni neraka yang menyala-nyala.”(QS. Al-Mulk [67]:10).

Untuk maksud ini bisanya digunakan kata rusyd. Daya 
(kecerdasan) ini menggabungkan antara kecerdasan memahami 
dan menganalisis (kecerdasan rasional), serta menyimpulkan 
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dengan dorongan moral (kecerdasan emosional).204 Seseorang yang 
memiliki rusyd, maka dia memiliki kemampuan atau kecerdasan pikir 
dan zikir sekaligus, yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritual, 
sehingga memungkinkan seseorang untuk menemukan makna-
makna yang terkandung dibalik ayat-ayat qauniyah maupun dalam 
ayat-ayat qauliyah Allah Swt.

Al-Qur’an juga membuktikan bahwa jika kecerdasan-
kecerdasan manusia saling bekerja sama dengan baik. Maka akan 
melahirkan manusia yang tidak mudah putus asa, dan mampu 
menemukan makna dibalik peristiwa yang sedang terjadi, dan 
berujung pada ketundukan manusia kepada Tuhan. Allah berfirman 
dalam QS. Ali-Imran :191:

ُروَن َويَتََفكَّ ُجُنوِبِهمرْ  َوَعَلى  َوُقُعوًدا  ِقيَاًما  اللََّ  ُكُروَن  َيذرْ  الَِّذيَن 
بَاِطل َهَذا  َخَلقرَْت  َما  َربَّنَا  ِض  َررْ َوالرْ َماَواِت  السَّ َخلرِْق   ِف 

)191( النَّاِر  َعَذاَب  َفِقنَا   ُسبرَْحاَنَك 
Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah 
Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka (QS. Ali-Imran[3] : 191).

Seluruh ayat di dalam Al-Qur’an yang memakai kata akal 
dapat diklasifikasi dalam tiga bagian yakni; kosmologis, moralitas, 
dan teologis. Kosmologis menyangkut kebesaran Tuhan, proses 
dinamis manusia, dan pemahaman terhadap keberadaan alam 
semesta, yang merupakan bagian dari kecerdasan rasional atau IQ. 
Moralitas, terutama menyangkut etika pribadi, dan etika sosial, yang 
merupakan bagian dari kecerdasan emosional atau EQ. Teologis, 
bersangkut paut dengan keimanan, kesadaran ketuhanan, kitab suci 

204 Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Quran, x. 
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dan ibadah, sebagian sumber pencariann dan penemuan makna 
dalam kehidupan yang merupakan bagian dari kecerdasan spiritual 
atau SQ.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa di dalam Al-Qur’an 
banyak sekali kata yang menunjukkan tentang kecerdasan manusia. 
Sekalipun Al-Qur’an menggunakan kata yang beragam, namun 
jika ditelaah diperoleh suatu kesimpulan, bahwa dari seluruh kata 
itu tersimpul dalam satu makna yakni kekuatan kecerdasan dalam 
diri manusia. Kata otak yang hasil kerja fungsionalnya berupa 
akal-pikiran, yang ternyata dalam Al-Qur’an mempergunakan kata 
yang beragam seperti, ruh, aql, qalb, nafs, dan kata yang semakna 
atau hampir sama maknanya dengan keempat kata tersebut. 
Keempat unsur penting dimensi psikologis manusia tersebut sangat 
menentukan kualitas manusia.

2. Hati / Qalb

Kata qalb, dalam al-Quran dengan berbagai bentuknya terdapat 
pada 134 ayat.205 Hati dimaknai memurnikan/ meninggikannya, 
karena hati mempunyai kemampuan itu.206 Hati dinamakan qalb 
karena sifatnya yang dapat berubah, dan hati memiliki cahaya yang 
akan dapat menyinari ṣadr dan fuad. Menurut Muhammad Zaen, 
qalb diibaratkan dengan karakter pagar, pintu masuk sesuatu dari 
sadr ke fuad, atau pintu keluar dari fuad ke sadr atau pintu keluarnya 
cahaya dari fuad ke sadr. Al-Ghazali, menegaskan hati adalah raja 
yang mengatur dan mengarahkan semua anggota badan, baik akal, 
nafs, mata, telinga dan tubuh manusia.207Sebagai raja hati memiliki 
dua tentara yakni baṣar (semua anggota badan ), dan baṣīrah (sifat 
dasar hakiki hati ). Pernyataan ini menggambarkan bahwa hati 
adalah substansi yang menjadi kendali perilaku, baik atau buruknya 
dengan demikian sangat tergantung pada kualitas hati. Hati dalam 

205 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mu’jam, 698-700. 
206 Abi Husain Ahmad Faris Ibnu Zakariya, Mu’jam Al-Maqāyis Al-

Lugah, Jilid 5, ( t.t. pen. : Dār Fikr, t.t ), 17. 
207 Muhammad Ibnu al-Ghazali, Mukhtashor, 132. 
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pengertian qalb, dapat berubah sifat sesuai dengan kualitasnya, ada 
hati yang sakit, hati yang mati dan hati yang sehat. 

Kata fuad dengan berbagai bentuknya terdapat pada 16 ayat.208 
Fuad adalah bagian tengahnya qalb, tutupnya qalb, dan pusatnya 
qalb sebagai pusat kejernihan kebaikan,209tempat cahaya dari qalb.210 
Fuad menurut Quraish Shihab, sesuatu dalam diri manusia yang 
menampung persoalan yang yang tidak didiskusikan lagi, karena 
akal sudah selesai memikirkan sehingga sudah mantap.211 Fuad 
disebut juga dengan hati nurani, sebagai sumber cahaya atau mata 
air kebenaran.

Hati secara biologis mempunyai arti sebagai benda berwarna 
merah tua di bagian atas rongga perut, yang berfungsi sebagai 
fileter sebagaimana fungsi fisik hati. Hati dalam fungsi ruhaniyah 
memiliki potensi untuk memahami, merasakan, merenungkan, dan 
menyadari pengetahuan dibalik makna pengetahuan yang diperoleh 
oleh telinga dan mata yang sudah dirasionalkan akal. Hati memiliki 
fungsi sebagai menejer yang akan mengendalikan dan memutuskan 
perilaku melalui pertimbangan kebenaran yang disampaikan oleh 
akal dan ruh. Hati juga merupakan wadah pengetahuan yang sudah 
tidak terbantahkan lagi oleh akal.

Hati (al-af ’idah) yang dalam banyak ayat juga disebut dengan 
istilah qalb menempati posisi sentral sebagai sarana kuat untuk 
melakukan pemikiran dan pemahaman, dan karenanya, yang 
menjadi pendengaran sebenarnya adalah “pendengaran hati”, 
demikian juga penglihatan adalah “penglihatan hati”.212 Dalam Al-

208 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mu’jam, 648. 
209 Ibnu Manẓ�ūr, Lisan, 3334.
210 Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ali Hakim At-Tirmżi dan Ahmad 

Abdurrahim Asy-Syaih, Adabun, 52. 
211 M Quraish Shihab, Tafsir, Jilid 6, 387. 
212 Di samping dua sarana pendengaran dan penglihatan di atas, 

terdapat pula beberapa sarana, seperti: perasa (Q.S. al-A‘rof/7: 22), penciuman 
(Q.S. Yusuf/12: 94), dan perabaan (Q.S. al-An‘am/6: 7). Sarana-sarana ini 
memiliki kedudukan yang tidak kalah pentingnya dalam memberikan informasi 
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Qur’an kata “hati” (qalb) disebutkan tidak kurang dari 133 kali, 21 
kali di antaranya disebutkan dalam bentuk tunggal, qalb, sedangkan 
dalam bentuk jamak, qulμb disebutkan sebanyak 112 kali.213

Beberapa kualitas yang disebutkan Al-Qur’an berkenaan 
dengan hati (qalb) adalah: (

1)  Qalb merupakan tempat ‘aql, yaitu kemampuan untuk 
berpikir.

ِض َفَتُكوَن َلُمرْ ُقُلوٌب َيعرِْقُلوَن ِبَها َأورْ آَذاٌن َررْ  َأَفَلمرْ َيِسُيوا ِف الرْ
الرُْقُلوُب َتعرَْمى  َوَلِكنرْ  َبرَْصاُر  الرْ َتعرَْمى  َل  َفِإنََّها  ِبَها  َمُعوَن   َيسرْ

ُدوِر )64( الصُّ ِف   الَِّت 
Artinya : Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga 
hati (akal) mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? 
Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang 
di dalam dada.(Q.S. al-Hajj/22: 46)

Berdasarkan ayat di atas, para mufasir sebagaimana yang 
diulas oleh Al-Ghazali dan Wahba Al-Zukhailiy berbeda pendapat. 
Sebagian ada yang berpendapat bahwa qalbu yang berakal, sedang 
sebagian yang lain menyebutnya “otak“ (al-dimagh) yang berakal. 
Al-Zukhailiy lebih lanjut menjelaskan bahwa pendapat yang valid 
adalah pendapat kedua, yakni otak yang berakal bukan qalbu. 
Adapun maksud dari QS Al-Hajj: 46 tersebut adalah bahwa dalam 
tradisi kebahasaan, seseorang sering menggunakan qalbu untuk 
menyebutkan akal, sehingga dalam Al-Qur’an menggunakan qalbu 
untuk berakal.

(2) Qalb berfungsi untuk “melihat”, dan ketidakmampuan 
hati untuk melihat membuat seseorang menjadi buta dalam 

berharga tentang dunia empiris.
213 Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu‘jam al-Mufahrasy, 549-551.
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pengertian agama. Klausa akhir pada Surah al-Hajj/22: 46 memuat 
pernyataan:

ُدوِر الَِّت ِف الصُّ الرُْقُلوُب  َتعرَْمى  َوَلِكنرْ  َبرَْصاُر  َتعرَْمى الرْ  َفِإنََّها َل 
)64( 

Artinya: Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah 
hati yang di dalam dada.(Q.S. al-Hajj/22: 46)

Klausa tersebut menunjukkan, bahwa kebutaan sebenarnya 
bukanlah karena mata yang tidak bisa melihat, tetapi kebutaan yang 
sebenarnya adalah karena hati yang tidak mau berpikir dan mengerti 
kebenaran ajaran-ajaran agama.214   Dalam konteks ini, maka orang-
orang kafir yang ‘buta’ didefinisikan oleh Al-Qur’an sebagai orang 
yang tidak ber-’aql, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an.

ُدَعاًء ِإلَّ  َمُع  َيسرْ َل  ِبَا  يَنرِْعُق  الَِّذي  َكَمَثِل  َكَفُروا  الَِّذيَن   َوَمَثُل 
)171( َيعرِْقُلوَن  َل  َفُهمرْ  ٌي  ُعمرْ ٌم  ُبكرْ ُصمٌّ   َوِنَداًء 

Artinya: Dan perumpamaan (bagi penyeru) orang yang kafir adalah 
seperti (penggembala) yang meneriaki (binatang) yang tidak mendengar 
selain panggilan dan teriakan. (Mereka) tuli, bisu dan buta, maka 
mereka tidak mengerti. (Q.S. al-Baqarah/2: 171) 

(3)  Qalb berfungsi untuk “mendengar”, dan dikuncinya hati 
menyebabkan seseorang menjadi tuli, sehingga tidak mampu 
mendengar pelajaran Tuhan.

َنَشاُء َلورْ  َأنرْ  ِلَها  َأهرْ بَعرِْد  ِمنرْ  َض  َررْ الرْ َيِرُثوَن  ِللَِّذيَن  َيهرِْد   َأَوَلرْ 
َمُعوَن َيسرْ َل  َفُهمرْ  ُقُلوِبِهمرْ  َعَلى  َبُع  َوَنطرْ ِبُذُنوِبِهمرْ   َأَصبرْنَاُهمرْ 

)001( 

214 Abd al-Rahman bin Na¡ir al-Sa>diy, Taisir al-Karim, Jilid III, 328.
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Artinya: Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu 
negeri setelah (lenyap) penduduknya? Bahwa kalau Kami menghendaki, 
pasti Kami siksa mereka karena dosa-dosanya; dan Kami mengunci 
hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran).(Q.S. 
al-A‘rof  /7:100). 

(4)  Qalb berfungsi untuk berzikir, yaitu mengingat Tuhan dan 
kebesaran-Nya dalam pristiwa kemanusiaan masa lalu.

ِمَن نََزَل  َوَما  اللَِّ  ِلِذكرِْر  ُقُلوُبُهمرْ  َترَْشَع  َأنرْ  آَمُنوا  ِللَِّذيَن  يَأرِْن   َأَلرْ 
َقِّ )61(  الرْ

Artinya: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, 
untuk secara khusuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang 
telah diwahyukan (kepada mereka), …(Q.S. al-Hadiid/57: 16). 

(5)  Qalb memiliki potensi untuk melakukan tadabbur, yaitu 
perenungan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Potensi qalb seperti 
ini ditunjukkan dalam Al-Qur’an.

)42( َأقرَْفاُلَا  ُقُلوٍب  َعَلى  َأمرْ  آَن  الرُْقررْ يََتَدبَُّروَن   َأَفَل 
Artinya: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur’an, ataukah 
hati mereka sudah terkunci?(Q.S. Muhammad/47: 24) 

(6)  Qalb memiliki potensi untuk mengetahui (‘ilm), yaitu 
menyangkut hukum-hukum Tuhan.

ِنيَاُء َرُضوا ِبَأنرْ َيُكوُنوا تَأرِْذُنوَنَك َوُهمرْ َأغرْ ِبيُل َعَلى الَِّذيَن َيسرْ َا السَّ  ِإنَّ
ََواِلِف َوَطَبَع اللَُّ َعَلى ُقُلوِبِهمرْ َفُهمرْ َل َيعرَْلُموَن )39(  َمَع الرْ

Artinya: Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) hanyalah 
terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu (untuk tidak ikut 
berperang), padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama 
orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci hati 
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mereka, sehingga mereka tidak mengetahui (akibat perbuatan mereka).
(Q.S. at-Taubah/9: 93)

Berdasarkan beberapa petunjuk di atas, maka qalb (hati) 
secara garis besar setidaknya mengandung tiga fungsi sentral secara 
simetris, yaitu mendengar, melihat, dan mengerti atau memahami. 
Ketiga fungsi ini jika dikemaskan secara sederhana akan terlihat 
Seperti berikut :

 Q A L B  

M E N G E R T I /  
M E M A H A M I  

y a ‘ q i l u n a   
( Q . S .  a l - h a j j / 2 2 :  

4 6 ) ,   
y a f q a h u n a   

( Q . S .  a l  
A ‘ r a f / 7 : 1 7 9 ) ,  
t a f a k k a r u n a  

( Q . S .  a l -
h a d i d / 5 7 : 1 6 ) ,  

y a t a d a b b a r u n a  
Q . S . M u h a m m a d / 4 7 :

2 4 .  
y a ‘ l a m u n a  

Q S .  a t - T a u b a h / 9 :  

M E L I H A T  
( y u b s i r u n a )  

Q . S .  a l -  
h a j j / 2 2 :  4 6  

M E N D E N G A R  
( y a s m a ‘ μ n a )  

Q . S .  a l - A n f a l / 8 :  
2 1  

Ket.:   garis definisi verbal  

  garis kesejajaran semantic

Gambar 3.1 Tiga fungsi Qalb secara simetris

C. Ciri-ciri orang yang memiliki Kecerdasan  Integratif
Tanda-tanda, keadaan (haal) dan fenomena yang menunjukkan 

bahwa kecerdasan integratif  itu ada dalam diri seseorang, yakni :

1. Munculnya kemampuan yang kuat dalam mengadapi 
berbagai kesulitan dalam kehidupan. seseorang yang memiliki 
kemampuan ini ia senantiasa dapat mengubah hambatan-
hambatan dan kesulitan-kesulitan menjadi pintu untuk meraih 
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suatu kesuksesan. Kemampuan ini disebut dengan adversity 
intelligence. Indikasi seseorang telah memiliki kecerdasan ini, 
antara lain :

Ia memiliki kesabaran yang luar biasa. Yakni kekuatan  • 
jiwa dan hati dalam menerima berbagai persoalan hidup 
yang berat, menyulitkan, dan membahayakan dirinya lahir 
maupun batin. 

Ia memiliki sikap optimis dan pantang menyerah. Yakni • 
hadirnya keyakinan yang kuat, bahwa bagaimanapun 
sulitnya ujian, cobaan, dan halangan yang terdapat dalam 
hidup ini pasti dapat diselesaikan dengan baik dan benar 
selama adanya daya upaya bersama Allah SWT ; dan 
lenyapnya sikap keputusasaan dalam proses meniti rahmat-
rahmat-Nya;

Ia memiliki jiwa yang besar. Yakni hadirnya kekuatan • 
untuk tidak takut mengakui kekurangan, kesalahan, dan 
kekhilafan diri ; lalu hadir pula kekuatan untuk belajar dan 
mengetahui bagaimana cara mengisi kekkurangan diri dan 
memperbaiki kesalahan diri dari orang lain dengan lapang 
dada;

Ia memiliki kekuatan berjiad. Yakni pengarahan seluruh • 
potensi dalam menangkis serangan musuh. Dalam makna 
yang lebi luas adalah mencurahkan segenap kemampuan 
dengan sungguh-sungguh demi suatu perjuangan dengan 
pengorbanan jiwa, harta, tenaga, pikiran, dan waktu demi 
mengharap perjumpaan dengan Tuhannya.

2. Munculnya kemampuan yang kuat dalam beradaptasi, 
berinteraksi, bersosialisasi, dan berintegrasi dengan lingkungan 
ruhaniahnya yang bersifat gaib, serta dapat merasakan dan 
mengenal hikmah dari ketaatan beribadah secara vertikal di 
hadapan Tuhannya. Kemampuan ini disebut dengan spiritual 
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Intelligence (kecerdasan spiritual/ruhani). Indikasi seseorang 
yang telah memiliki kecerdasan ini antara lain :

Ia memiliki kedekatan, kekuatan mengenal, mencintai, dan • 
berjumpa dengan Tuhannya. 

Ia selalu dapat merasakan kehadiran dan pengawasan • 
Tuhannya dimana dan kapan saja. 

Ia mampu menangkap fenomena transcendental dan ilmu • 
mukasyafah atau musyahadah. 

Ia mampu bersikap jujur (• shiddiq). Yaitu suatu kekuatan 
yang membuat terlepasnya diri dari sikap dusta atau tidak 
jujur terhadap Tuhannya, dirinya sendiri, maupun orang 
lain.

Ia mampu bertulus ikhlas. Yaitu hadirnya suatu kekuatan • 
untuk beramal atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-
hari semata-mata karena menjalankan pesan-pesan agama 
dengan bening dari Allah SWT. dan untuk Allah SWT , ; 
atau semata-mata mengharap ridha, cinta, dan perjumpaan 
dengan-Nya.

Ia selalu bersyukur kepada allah SWT. Yaitu hadirnya suatu • 
kekuatan untuk selalu mengungkapkan rasa terimakasih 
terhadap Allah SWT. atas apa-apa yang telah diberikan-
Nya dengan ucapan, perilaku, dan hati yang tulus.

Ia malu melakukan perbuatan tercela. Yaitu suatu • 
perasaan yang menebar jiwa dari sesuatu dan ingin 
meninggalkan sesuatu itu secara berhati-hati, karena di 
dalamnya ada sesuatu yang tercela. Sehingga ia senantiasa 
memelihara aurat dan meninggalkan perbuatan durhaka, 
dan pengingkaran terhadap agama karena rasa takutnya 
kepada Allah SWT.

3. Munculnya kemampuan berinteraksi, beradaptasi, 
bersosialisasi, dan berintegrasi dengan lingkungan hidupnya 
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yang bersifat horizontal dan jasmaniyah. Kemampuan ini 
disebut dengan emotional intelligence (kecerdasan emosi). Indikasi 
seseorang yang memiliki kecerdasan ini di antaranya adalah :

Ia memiliki kemampuan menabur kasih sayang di muka • 
bumi. Sebagaimana di isyaratkan dalam firman-Nya,

Ia mengerti dan memahami perasaan dan keadaan orang • 
lain. Sebagaimana di isyaratkan dalam firman-Nya,

Ia memiliki kemampuan untuk menghormati diri dan orang • 
lain. Yaitu sikap menghargai dan memahami diri sendiri 
dengan senantiasa merawat kebersihan dan kesehatan diri 
dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, 
bergizi, dan halal, olah raga yang rutin, dan istirahat yang 
cukup, serta menempatkan diri dalam ruang dan waktu 
yang sehat dan bersih pula, baik secara lahir maupun 
batin. Sedangkan menghormati orang lain adalah tidak 
mengajak kepada sesuatu hal yang dapat mengganggu akal 
pikirannya, ketenangan hatinya, dan hak-hak pribadinya. 

Ia memiliki kemampuan bersikap • muraqabah. Yaitu suatu 
kekuatan untuk melahirkan sikap waspada dan mawas 
diri, sehingga dengan sikap ini ia akan terhindar dari 
kecerobohan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah 
SWT dan Rasul-Nya, kutukan, dan sumpah serapah 
manusia serta makhluk lainnya.

Ia memiliki kemampuan bersahabat dengan lingkungan • 
hidup. Yaitu kemampuan memelihara ekosistem dan 
keseimbangan alam yang ada di sekitarnya, serta kelestarian 
hakikat makhluk Allah yang lain.

4. Munculnya kemampuan dalam memahami, menganalisa, 
membandingkan, dan menyimpulkan tentang objek sesuatu 
yang diterima oleh qalbu dan inderawi, sehingga memperoleh 
hikmah dari hakikat objek itu dengan meyakinkan secara 
keilmuan (ilmu yaqin), praktis, dan nyata (‘ainul yaqin) secara 
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utuh dan lengkap. Kemampuan ini disebut dengan intellectual 
Intelligence (kecerdasan berpikir). Indikasi seseorang yang telah 
memiliki kecerdasan ini di antaranya adalah:

Ia senantiasa berpikir dalam kondisi nuraninya• 

Buah pikirannya senantiasa mudah dipahami, diamalkan, • 
dan dapat member perubahan positif  kepada orang lain.

Buah pemikirannya senantiasa bersifat sebab-akibat atau • 
kausal

Buah pemikirannya senantiasa bersifat solutif, yakni selalu • 
memberikan jalan keluar kepada seseorang dari berbagai 
persoalan hidup.

Buah pemikirannya senantiasa bersifat objektif• 

Buah pemikirannya senantiasa bersifat argumentative, • 
yakni memiliki dasar-dasar dan dalil-dalil yang jelas dan 
menyelamatkan.215

D. Macam-macam kecerdasan Integratif
Kecerdasan integratif  pada awalnya mencakup kecerdasan 

intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan 
spiritual (SQ), namun pada perkembangan selanjutnnya muncul 
istilah kecerdasan adversitas (AQ). Untuk lebih memahami keempat 
macam kecerdasan tersebut dapat dicermati pada uraian berikut:

1. Kecerdasan Intelektual
Kecerdasan adalah anugerah istimewa yang dimiliki oleh 

manusia. Makhluk lain memiliki kecerdasan yang terbatas sedangkan 
manusia tidak. Dengan kecerdasan manusia mampu memahami 
segala fenomena kehidupan secara mendalam. Dengan kecerdasan 

215 Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Psikologi Kenabian; Menghidupkan 
Potensi dan Kepribadian Kenabian dalam Diri (Yogyakarta: Beranda Publishing, 
2007), 586-600.
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pula manusia mampu mengetahui suatu kejadian kemudian 
mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Manusia menjadi lebih 
beradab dan menjadi bijak karena memiliki kecerdasan itu. Oleh 
karena itu, kecerdasan sangat diperlukan oleh manusia untuk 
dijadikan sebagai alat bantu di dalam menjalani kehidupannya di 
dunia. 

Fenomena sekarang menunjukan bahwa banyak para orang 
tua yang tidak begitu faham dan mengerti tentang bagaimana 
mengembangakan dan mengoptimalisasikan kecerdasan. Padahal 
kecerdasan itu merupakan potensi diri yang terpendam pada anak, 
jika tidak dirangsang dan dibiarkan begitu saja maka perkembangan 
kecerdasan yang di dapat anakpun seakan apa adanya. Dampaknya 
ketika anak menghadapi masalah terkadang kondisi anak tidak stabil, 
stress, bentrok dengan hati, bahkan sampai bunuh diri. 

a. Pengertian Kecerdasan Intelektual

Kecerdasan intelektual (IQ) merupakan pengkualifikasian 
kecerdasan manusia yang didominasi oleh kemampuan daya piker 
rasional dan logika. Lebih kurang 80%, IQ diturunkan dari 
orangtua, sedangkan selebihnya dibangun pada usia sangat dini 
yaitu 0-2 tahun kehidupan manusia  yang  pertama. Sifatnya 
relative digunakan sebagai predictor keberhasilan individu dimasa 
depan. Implikasinya, sejumlah riset untuk menemukan alat (tes 
IQ) dirancang sebagai tiket untuk memasuki dunia pendidikan 
sekaligus dunia kerja.216 

Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang berhubungan 
dengan proses kognitif  seperti berpikir, daya menghubungkan, 
dan menilai atau mempertimbangkan sesuatu. Kecerdasan 
ini berhubungan dengan strategi pemecahan masalah dengan 
menggunakan logika. Menurut Thurstone dengan teori faktornya, 

216 Amram,  Joseph  Yosi. “The  Contribution  of   Emotional  and  Spiritual 
Intelligences to Effective Business Leadership”. Dissertation of  Psychology of  Institute 
of  Transpersonal Psychology, Palo Alto, California, 2009, 62.
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menentukan 30 faktor yang menentukan kecerdasan itelektual, tujuh 
diantaranya yang dianggap paling utama untuk elabilitas-ebiliatsan 
mental, yaitu : (1) mudah dalam mempergunakan bilangan; (2) Baik 
ingatan; (3) Mudah menangkap hubungan-hubungan percapakan; 
(4) Tajam Penglihatan; (5) Mudah menarik kesimpulan dari data 
yang ada; (6) Cepat mengamati; dan (7) cakap dalam memecahkan 
berbagai problem. Kecerdasan ini disebut juga kecerdasan rasio 
(rational intelligence), sebab ia menggunakan potensi rasio dalam 
memecahkan masalah. Dengan kehadiran konsep-konsep baru 
tentang kecerdasan, maka IQ tidak lagi bermakna intelligence 
quetiont, melainkan intellectual quetiont. Kecerdasan intelektual 
selain berhubungan dengan logika, angka, dan benda-benda fisik. 
Kecerdasan ini berhubungan dengan elemen bumi. Artinya IQ 
identik memiliki karakter yang tegas, teguh, rendah hati, cekatan 
bertindak, teliti, pintar mengontrol. Elemen ini mewakili karakter 
pikiran fisik atau pikiran untuk aktivitas sehari-hari.217 Jadi inti dari 
kecerdasan intelektual ialah kemampuan seseorang dalam mengingat 
hafalan, angka-angka dan pikiran kuat dalam memori otaknya.

b. Indikator Kecerdasan Intelektual

Azwar S, mengemukakan bahwa terdapat tiga Indikator 
Kecerdasaan Intelektual,218 yaitu: (a) Kemampuan memecahkan 
masalah. Kemampuan ini mampu menunjukkan pengetahuan 
mengenai masalah yang dihadapi, mengambil keputusan tepat, 
menyelesaikan masalah secara optimal, menunjukkan fikiran jernih; 
(b) Intelegensi verbal, yaitu kosa kata baik, membaca dengan 
penuh pemahaman, ingin tahu sacara intelektual, menunjukkan 
keingintahuan.; (c) Intelegensi praktis, yaitu tahu situasi, tahu cara 

217 Aleysius H. Gondosari, Rahasia 5 Elemen untuk Cerdas dan Sukses 
seperti Sri Mulyani, Bill Gates, dan Steve Jobs (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2012), 40.

218 Azwar S, Pengantar Psikologi Intelegensi, Cet ke Empat (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2008), 8.
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mencapai tujuan, sadar terhadap dunia sekeliling, menunjukkan 
minat terhadap dunia luar.

2. Kecerdasan Emosional 
Selama ini pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai 

perguruan tinggi ditengarai lebih menekankan pada aspek akademik 
yaitu sebuah proses mendapat pengetahuan (pengajaran), kecerdasan 
otak atau usaha mengembangkan potensi intelektualitasnya saja.219 
Padahal lebih dari itu, pendidikan tentang kecerdasan emosional 
yang mencakup integritas, kejujuran, komitmen, kreativitas, 
ketahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, dan penguasaan diri 
masih terabaikan.220

Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan 
emosinya, akan mengalamai kesulitan belajar, bergaul, dan tidak 
dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah 
dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan 
terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya para remaja yang memiliki 
kecerdasan emosi tinggi akan terhindar dari masalah-masalah 
umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, 
narkoba, miras, dan perilaku seks bebas. 221 oleh karena itu, anak-
anak perlu diajarkan pendidikan yang menyentuh aspek kecerdasan 
emosional.

1. Pengertian Kecerdasan Emosional

Goleman mendefinisikan emosi dengan perasaan dan 
pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis dan 
serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi juga merupakan 
reaksi kompleks yang mengkait satu tingkat tinggi kegiatan dan 

219 Siti Mahmudah, Mengembangkan Kecerdasan Integratif  dalam 
PsikoIslamika, Malang: UIN Malang, , vol.2/No.2, 2005, 149.

220 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam 
Lembaga Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2013), 46.

221 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam 
Lembaga Pendidikan, 45.
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perubahan-perubahan secara mendalam serta dibarengi dengan 
perasaan (feeling) yang kuat atau disertai keadaan efektif.

Crow mendefinisikan emosi dengan suatu keadaan yang 
mempengaruhi dan menyertai penyesuaian di dalam diri secara 
umum, keadaan yang merupakan penggerak mental dan fisik bagi 
individu dan yang dapat dilihat melalui tingkah laku.

Salovey dan Meyer menggunakan istilah kecerdasan emosi 
untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi 
dari sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan 
orang lain. Ciri utama pikiran emosional adalah respons yang cepat 
tetapi ceroboh, mendahulukan perasaan daripada pemikiran, realitas 
simbolik yang seperti anak-anak, masa lampau di posisikan sebagai 
masa sekarang, dan realitas yang ditentukan oleh keadaan.

Patton, mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 
kekuatan dibalik singgasana kemampuan intelektual.222 Kecerdasan 
emosional merupakan hasil kerja dari otak kanan, sedangkan 
kecerdasan intelektual merupakan hasil kerja otak kiri. Menurut 
Deporter dan Hernacki, otak kanan manusia memiliki cara kerja 
yang logis, sekuensial, rasional, dan linier.

Kendala yang sering menghalangi kecerdasan emosi adalah 
rasa malu, tidak mampu mengekspresikan perasaan, terlalu 
emosional, perasaan yang mendua, frustasi, tidak ada motivasi diri, 
sulit berempati, dan sulit berteman. Orang yang bisa mengendalikan 
emosi dalam jiwanya adalah mereka yang senantiasa bisa bersikap 
tenang. Karena orang yang tidak tenang tidak akan punya 
kemampuan berpikir jernih, sehingga langkah yang ditempuhnya 
tanpa perhitungan baik-buruk.223 

222 Iin Tri Rahayu, Pola Pengasuhan Islami sebagai Awal Pendidikan 
Kecerdasan Emosional, Jurnal Psikoislamika, Malang: Fak. Psikologi, vol.2/No.2/
Juli 2005, 175.

223 Mas Udik Abdullah, Meledakkan IESQ dengan langkah Takwa dan 
Tawakal (Jakarta, Zikrul Hakim, 2005), 148.
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Hasil penelitian Goleman menyatakan bahwa setinggi-tingginya 
kecerdasan intelektual menyumbang kira-kira 20% bagi faktor-faktor 
yang menentukan sukses individu dalam hidup. Sedangkan 80% 
diisi oleh kekuatan-kekuatan lain termasuk diantaranya kecerdasan 
emosional, kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual.224 Selanjutnya 
tingkat IQ atau kecerdasan intelektual seseorang umumnya tetap, 
sedangkan EQ (kecerdasan emosi) dapat ditingkatkan. Daniel 
Golemen, mengemukakan bahwa: dalam hal peningkatan inilah 
kecerdasan emosi sangat berbeda dengan IQ, yang umumnya hampir 
tidak berubah selama kita hidup. Bila kemampuan murni kognitif  
relative tidak berubah, maka sesungguhnya kecakapan emosi dapat 
dipelajari kapan saja. Tidak peduli apakah orang tersebut tidak 
peka, pemalu, pemarah, kikuk, atau sulit bergaul dengan orang 
lain sekalipun, dengan motivasi dan usaha yang benar kita mampu 
mempelajari serta menguasai kecakapan emosi. Emosi menyulut 
kreativitas, kolaborasi, inisiatif, dan transformasi, sedangkan 
penalaran logis berfungsi untuk mengantisipasi dorongan-dorongan 
keliru, untuk kemudian menyelaraskannya dengan proses sentuhan 
manusiawi. Dalam Islam, hal-hal yang berhubungan dengan 
kecakapan emosi dan spiritual, seperti konsistensi, kerendahan 
hati, berusaha dan berserah diri, ketulusan, totalitas, keseimbangan, 
integritas, dan penyempurnaan itu dinamakan Akhlakul Karimah. 
Dalam kecerdasan emosi, hal-hal yang saya sebutkan itu dijadikan 
sebagai tolak ukur kecerdasan emosi. Oleh karena itu, dalam Islam 
kecerdasan emosi susungguhnya adalah akhlak yang diajarkan 
oleh Rasulullah 1.400 tahun yang lalu, jauh sebelum konsep EQ 
diperkenalkan saat ini sebagai sesuatu yang lebih penting dari IQ.225 

224 Goleman Daniel, Kecerdasan Emosional: Mengapa EI lebih penting dari 
IQ (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006), 44.

225 Ari Ginanjar Agustian, ESQ (Emosional Spiritual Quotien) (Jakarta: 
Arga Publising, 2007), 285-286.
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2. Indikator Kecerdasan Emosional

Mengenai pengukuran tes EQ, Goleman menyebutkan 
beberapa elemen/indikator dari emotional intelligence (EQ), antara lain 
sebagai berikut:

S• elf  awareness, yaitu kesadaran tentang diri sendiri, 
mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, sumber daya, 
intuisi, mengenali emosi diri, atau pegenalan diri. 

 Pengenalan diri adalah kemampuan seseorang untuk 
mengetahui perasaan dalam dirinya dan digunakan untuk 
membuat keputusan bagi diri sendiri, memiliki tolak ukur yang 
realistis atas kemampuan diri dan memiliki kepercayaan diri 
yang kuat. Unsur-unsur kesadaran diri, yaitu kesadaran emosi, 
penilaian diri, dan percaya diri. 

 Mengenali emosi diri merupakan dasar kecerdasan emosional. 
Orang-orang yang memiliki keyakinan lebih tentang perasaanya 
adalah pilot yang handal bagi mereka, karena mereka memiliki 
kepekaan lebih terhadap perasaan yang sesungguhnya atas 
pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi;

Self  regulation, • yaitu pengelolaan diri sendiri, atau mengelola 
emosi dengan menangani perasaan agar dapat terungkap 
secara tepat melalui pengendalian diri.

 Pengendalian diri adalah kemampuan menangani emosi diri 
sehingga berdampak positif  pada pelaksanaan tugas, peka 
terhadap kata hati, sanggup menunda kenikmatan sebelum 
tercapainya suatu sasaran, dan mampu segera pulih dari 
tekanan emosi. Unsur-unsur pengendalian diri, yaitu kendali   
diri, sifat dapat dipercaya, kehati-hatian, adaptabilitas, dan 
inovasi. 

 Kecakapan ini tergantung pada kemampuan mengenali emosi 
diri, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menghibur diri 
sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, ketersinggungan 
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dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan 
emosional dasar ini. Orang-orang yang tidak cakap dalam 
keterampilan ini akan terus-menerus melawan perasaan 
murung, sementara mereka yang pintar dalam keterampilan 
ini dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari 
kemerosotan dan keruntuhan dalam kehidupan;

Self  motivation, • yaitu motivasi untuk mengelola kondisi, 
impuls, sumber daya diri sendiri atau memanfaatkan emosi 
secara produktif.

 Motivasi adalah kemampuan menggunakan hasrat agar 
setiap saat dapat membangkitkan semangat dan tenaga untuk 
mencapai keadaan yang lebih baik, serta mampu mengambil 
inisiatif  dan bertindak secara efektif. Unsur-unsur motivasi,  
yaitu dorongan prestasi, komitmen, inisiatif, dan optimisme.

 Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal 
yang sangat penting kaitannya dengan perhatian, memotivasi 
diri sendiri, menguasai diri sendiri dan untuk berkreasi. 
Mengendalikan emosi diri meliputi menahan diri terhadap 
kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan 
keberhasilan dalam berbagai bidang. Disamping itu mampu 
menyesuaikan diri dalam flow (hanyut dalam pekerjaan) 
memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam 
segala bidang. Orang yang memiliki keterampilan ini jauh 
lebih produktif  dan efektif  dalam hal apapun yang mereka 
kerjakan;

Empathy, • yaitu kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan 
dan kepentingan orang lain atau mengenali emosi orang 
lain.

 Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan 
oleh orang lain. Mampu  memahami  perspektif   orang  lain  
dan  menimbulkan hubungan saling percaya, serta mampu 
menyelaraskan diri dengan berbagai tipe individu. Unsur-
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unsur empati, yaitu memahami orang lain, mengembangkan 
orang lain, orientasi pelayanan, memanfaatkan keragaman, 
dan kesadaran politis. 

 Empati merupakan kemampuan yang bergantung pada 
kesadaran diri emosional. Empati merupakan keterampilan 
bergaul yang mendasar. Orang yang empatik jauh lebih mampu 
menangkap sinyal sosial yang tersebunyi, mengisyaratkan apa 
yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain;

Effective Relationship • (kesadaran sosial, kecakapan 
bermasyarakat dengan membangun hubungan yang efektif  atau 
membina hubungan dengan keterampilan sosial).

 Keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi 
dengan baik ketika  berhubungan dengan   orang   lain,   bisa   
mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah,   menyelasaikan   
perselisihan, dan bekerjasama dalam tim. Unsur-unsur  
keterampilan sosial, yaitu pengaruh, komunikasi, manajemen 
konflik, kepemimpinan, membangun hubungan, kolaborasi 
dan kooperasi, dan kemampuan tim. 

 Sebagian besar seni membina hubungan merupakan 
keterampilan mengelola emosi orang lain. Keterampilan sosial 
ini menunjang popularitas kepemimpinan dan keberhasilan 
antar pribadi. Orang yang hebat dalam keterampilan ini 
akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan 
pergaulan dengan orang lain. Mereka adalah bintang-bintang 
pergaulan.226

 Goleman mengemukakan bahwa:227 kecerdasan emosi 
dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, faktor otak. Bagian 
otak manusia yang termasuk sistem limbik merupakan pusat 

226 Golemon Daniel, Kecerdasa Emosional: Mengapa EQ lebih penting dari 
IQ (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 404-405.

227 Goleman, Daniel. Kecerdasan Emosional. Terj. Hermaya, T. (Jakarta: 
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 11.
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emosi. Amigdala menjadi bagian penting dalam mengatur 
kehidupan yang berkaitan dengan masalah-masalah emosional. 
Pemisahan amigdala dari bagian-bagaian otak lainnya akan 
menyebabkan seseorang tidak mampu dalam menangkap 
makna emosional dari sutau peristiwa. Ini berarti amigdala 
dalam struktur otak berfungsi sebagai tempat ingatan emosi 
dan makna dari emosi. Joseph,228  menggambarkan bahwa 
orang yang kehilangan amigdala memerlihatkan minat yang 
kurang terhadap manusia dan manarik diri dari hubungan antar 
manusia. Hal ini ditandai oleh ketidakmampuan seseorang 
untuk mengenal keluarga, teman dan bersikap pasif  terhadap 
iingkungannya. Orang akan kehilangan semua pemahaman 
tentang perasaan dan kemampuan untuk merasakan perasaan. 
Kedua, faktor pola asuh orang tua. Terdapat tiga pola asuh 
orang tua terhadap anaknya. Ketiga, faktor lingkungan sekolah. 
Guru memegang peranan penting dalam mengembangkan 
potensi anak melalui teknik, gaya kepemimpinan, dan metode 
mengajarnya sehingga kecerdasan emosionalnya berkembang 
secara maksimal. Kondisi ini menuntut agar sistem pendidikan 
hendaknya tidak mengabaikan perkembangan emosi dan 
kondisi seseorang. Setelah lingkungan keluarga, kemudian 
lingkungan sekolah yang engajarkan anak denga sebayanya, 
sehingga anak dapat berekspresi secara bebas tanpa terlalu 
banyak diatur dan diawasi secara ketat.

 Seseorang yang tidak mempunyai kecerdasan emosional dapat 
ditandai dengan emosi tinggi, cepat bertindak berdasarkan 
emosinya, mudah mengalami ganguan jiwa, mudah larut 
dalam kesedihan apabila mengalami kegagalan yang bisa 
merugikan diri sendiri bahkan orang lain apabila muncul 
perilaku-perilaku negatif. Oleh karena itu, kecerdasan emosi 
penting bagi semua orang. Dalam kitab suci Al Qur’an juga 

228 Goleman, D. Kecerdasan Emosional, 20
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sebenarnya banyak ayat yang menstimulasi kecerdasan emosi 
di antara contohnya:229 

1). Bersabar menghadapi cobaan (self  awareness), Q.S Al 
Baqarah (2): 153.

َمَع اللََّ  ِإنَّ  َلِة  َوالصَّ  ِ برْ ِبالصَّ َتِعيُنوا  اسرْ آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها   يَا 
)351( اِبِريَن   الصَّ

Artinya: Hai orang orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang orang yang 
sabar.230 

.Hal yang berbeda di ungkapkan M. Quraish Shihab, karakter 
cerdas itu terbentuk melalui perjalanan hidup seseorang. Ia dibangun 
oleh pengetahuan, pengalaman, serta penilaian terhadap pengalaman 
itu. Kepribadian dan karakter yang baik merupakan interaksi 
seluruh totalitas manusia. Dalam bahasa agama ia disebut rusyd. Ia 
bukan hanya nalar, tetapi gabungan antara nalar, kesadaran moral, 
dan kesucian jiwa. Karakter terpuji merupakan hasil internalisasi 
nilai-nilai agama dan moral pada diri seseorang yang ditandai oleh 
sikap dan perilaku positif. 231

2). Bersyukur disaat makmur (Self  regulation), Q.S Ibrahim 
(14): 7

َعَذاِبي ِإنَّ  ُترْ  َكَفررْ َولَِئنرْ  َلَِزيَدنَُّكمرْ  ُترْ  َشَكررْ لَِئنرْ  َربُُّكمرْ  َن  تََأذَّ  َوِإذرْ 
)7(  َلَشِديٌد 

229 Muslih Muhammad, العالج القرانى لمرض العصر النفسائى , diterjemahkan 
H. Emiel Threeska, Kecerdasan emosi menurut al Qur’an (Jakarta: Zaituna, 2010), 
48 dan 61.

230 Kemenag RI, Aplikasi Qur’an Kemenag versi 2.0.0. 2020.
231 M. Quraish Shihab, 2010. Membumikan Al Qur’an. Jakarta: Lentera 

Hati, hlm. 714.
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Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema’lumkan: 
sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah 
(ni’mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni’mat KU), maka 
sesungguhnya azabku sangat pedih.232

Keinginan memberdayakan diri (• Self  motivation) Q.S Ar 
Ra’du (13): 11.

ِبَأنرُْفِسِهمرْ )11( َما  ُوا  ُيَغيِّ َحتَّى  ٍم  ِبَقورْ َما   ُ ُيَغيِّ َل  اللََّ  ِإنَّ    
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri.233

Timbang rasa dan toleransi (• Empathy) Q.S Hasyar (59): 9.

)9(  َ َأنرُْفِسِهمرْ  َعَلى  ِثُروَن   َوُيؤرْ
Artinya: Dan mereka mengutamakan (orang orang muhajirin) atas 
diri mereka sendiri.234

Gotong royong dan sosial (• effective relationship / Social 
awareness) Q.S Al Maidah (5): 2.

ِثرِْم الرْ َعَلى  َتَعاَوُنوا  َوَل  َوالتَّقرَْوى  الرِْبِّ  َعَلى   َوَتَعاَوُنوا 
َواِن َوالرُْعدرْ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran.235

232 Ibid, h. 380.
233 Ibid, h. 370.
234 Ibid, h. 917.
235 Ibid, h. 157.
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3. Kecerdasan Spiritual
Kecerdasan  spiritual  ditemukan  oleh  Danah  Zohar  

dan  Ian Marshall pada pertengahan tahun 2000. Zohar dan 
Marshall, menegaskan   bahwa   kecerdasan   spiritual   adalah   
landasan untuk membangun kecerdasan intelektual dan kecerdasan 
emosional.236 Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kecerdasan 
spiritual yang tinggi akan memotivasi dirinya untuk lebih giat belajar 
karena seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, 
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga memiliki motivasi 
untuk selalu belajar dan memiliki kreativias yang tinggi pula. Begitu 
pula sebaliknya, seseorang dengan kecerdasan spiritual yang rendah 
akan kurang termotivasi dalam belajar sehingga yang terjadi adalah 
melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai yang baik, sehingga 
pemahaman dalam materi menjadi kurang.

Kurangnya kecerdasan spiritual dalam diri seseorang dapat 
mengakibatkan kurang termotivasi untuk belajar dan sulit untuk 
berkonsentrasi, sehingga akan sulit untuk memahami suatu mata 
pelajaran. Sementara itu, mereka yang hanya mengejar prestasi berupa 
nilai atau angka dan mengabaikan nilai spiritual, akan menghalalkan 
segala cara untuk mendapakan nilai yang bagus, mereka cenderung 
untuk bersikap tidak jujur seperti mencontek pada saat ujian. Oleh 
karena itu, kecerdasan spiritual mampu mendorong seseorang untuk 
mencapai keberhasilan dalam belajar karena kecerdasan spritual 
merupakan dasar untuk mendorong berfungsinya secara efektif  
kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ).

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual

Secara konseptual, kecerdasan spiritual terdiri dari dua kata 
yaitu: ”kecerdasan” dan ”spiritual”. Kecerdasan berasal dari kata 
cerdas, yaitu sempurna perkembangan akal budi untuk berpikir 

236 Zohar, D., dan Marshall, I. SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam 
Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan. Diterjemahkan oleh 
Rahmi Astuti, Ahmad Najib Burhani dan Ahmad Baiquni. (Bandung: Mizan, 
2007), 36.
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dan mengerti.237 Kecerdasan diartikan sebagai kemampuan 
memecahkan masalah yang dihadapinya, terutama masalah yang 
menuntut kemampuan pikiran.238 Sedangkan spiritual berasal 
dari kata spirit. Dalam buku “Spiritual Capital karya Danah Zohar 
dan Ian Marshall mengatakan bahwa spiritual berasal dari bahasa 
Latin spiritus yang berarti prinsip yang memiliki suatu organisme 
dan sapientia (Sophia dalam bahasa Yunani) yang berarti kearifan. 
Spiritual dalam kamus bahasa Indonesia yaitu hubungan dengan 
yang bersifat kejiwaan (rohani dan batin).239 Dalam istilah modern, 
spiritualitas mengacu pada energi batin yang non jasmani meliputi 
emosi dan karakter.240 Sedangkan dalam kamus Psikologi spirit 
adalah sebuah zat atau makhluk immaterial, dan biasanya bersifat 
ketuhanan menurut aslinya, kemudian diberikan sebuah sifat dari 
banyak karakter manusia, kekuatan, tenaga, semangat, vitalitas 
energy dosposisi, moral atau akhlak dan motivasi241

Danah Zohar dan Ian Marshall mendefenisikan kecerdasan 
spiritual sebagai puncak kecerdasan, setelah kecerdasan intelektual, 
kecerdasan emosional, dan kecerdasan moral. Kecerdasan ini 
adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ 
secara efektif, bahkan merupakan kecerdasan tertinggi manusia”.242 
Kecerdasan spiritual merupakan konsep yang berhubungan 
dengan bagaimana seseorang ‘cerdas’ dalam mengelola dan 
mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas 

237 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 186.

238 Munandir, Ensiklopedi Pendidikan (Malang: UM Press, 2001), 123.
239 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1335.
240 Toni Buzan, Kekuatan ESQ: 10 Langkah Meningkatkan Kecerdasan 

Emosional Spiritual, Terjemahan Ana Budi Kuswandani (Indonesia: Pustaka 
Delapratosa, 2003), 6.

241 Hahidin, At-Tarbiyyah (Kajian Agama, Budaya, dan Kependidikan). 
Jurnal No.2 tahun XXIII, (Juli-Desember 2013), 231.

242 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi 
dan Spiritual ESQ (Jakarta: Agra, 2001), 57.
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kehidupan spiritualnya. Kehidupan spiritual disini meliputi hasrat 
untuk hidup bermakna (the will to meaning) yang memotivasi 
kehidupan manusia untuk senantiasa mencarai makan hidup dan 
mendambakan hidup yang bermakna. Kecerdasan spiritual adalah 
kecerdasan untuk menghadapi perilaku atau hidup kita dalam 
konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai 
bahwa hidup seseorang lebih bermakna apabila dibandingkan 
dengan yang lain. kecerdasan spiritual adalah kemampuan yang 
sempurna dari perkembangan akal budi untuk memikirkan hal-hal 
di luar alam materi yang bersifat ketuhanan yang memancarkan 
energi batin untuk memotivasi lahirnya ibadah dan moral.243

Kondisi spiritual seseorang berpengaruh terhadap kemudahan 
ia dalam menjalani kehidupan. Jika spiritualnya baik, maka ia menjadi 
orang yang paling cerdas dalam kehidupan. Untuk itu yang terbaik 
bagi kita adalah mempebaiki hubungan kita kepada Allah SWT yaitu 
menguatkan sandaran vertikal kita dengan cara memperbesr takwa 
dan menyempurnakan tawakal serta memurnikan pengabdian kita 
kepada-Nya.244

Dengan demikian, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan 
untuk menangkap makna sebuah perilaku dalam konteks yang 
lebih luas,245 sehingga dapat mengerti dan memberi makna dalam 
memahami kehidupan. Dengan kecerdasan ini seseorang akan 
memiliki fleksibilitas dalam menghadapi persoalan di masyarakat.246

243 Saefullah, U. Psikologi Perkembangan dan Pendidikan, (Bandung: CV 
Pustaka Setia, 2012), 63.

244  Mas Udik Abdullah, Meledakkan IESQ dengan Langkah Takwa dan 
Tawakal, 181.

245 Abdul Jalil, Spiritual Enterpreneurship (Yogyakarta: LKiS, 2013), 6.
246 Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter: 

Pendidikan berbasis Agama dan Budaya Bangsa (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 
258.
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2. Indikator Kecerdasan Spiritual

Samsu Yusuf  mengungkapkan bahwa orang yang memiliki 
spiritual ditandai dengan berbagai indikator yang senantia melekat 
dalam dirinnya. Indikator ini akan menjadi tolak ukur tentang 
spiritualitas yang dialami oleh setiap individu.247

Danah Zohar dan Ian Marshal, menyatakan ada sembilan 
tanda mengenai Indikator Kecerdasan Spiritual yaitu:

Bersifat fleksibel, yakni mampu beradaptasi secara • 
spontan;

Memiliki keecerdasan (• self  awareness) yang tinggi;

Memiliki kemampuan untuk menghadapi penderitaan dan • 
mengambil hikmah darinya;

Memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi • 
rasa sakit;

Memiliki kualitas hidup yang dialami oleh visi dan nilai-• 
nilai;

Enggan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian • 
atau kerusakan;

Cenderung melihat hubungan antar berbagai hal yang • 
berbeda menjadi suatu holistic;

Cenderung untuk bertanya “mengapa” atau “apa” dan • 
mencari jawaban-jawaban yang fundamental;

Bertanggung jawab untuk menebarkan visi dan nilai-nilai • 
kepada orang lain dan menunjukkan cara penggunaannya 
(pemberi inspirasi kepada orang lain).248

247 Samsu Yusuf, Jurnal At-Tarbiyyah (Kajian Agama, Budaya, dan 
Kependidikan). No.2 tahun XXIII, 232.

248 Danah Zohar Marshal dan Ian Marshall, SQ: Spiritual Inteligenci-
The UltimateInntelligenci (diterjemahkan SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam 
Berfikir Intergralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan (Bandung: Mizan 
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Sementara menurut Abdul Wahhab dan Umiarso (2004:76), 
bahwa perilaku seseorang yang menunjukkan dalam dirinya terdapat 
spiritual ditandai oleh sikap-sikap sebagai berikut:

Kemampuan untuk mengerti dan memahami perasaan • 
diri sendiri;

Kemampuan untuk mengerti dan memahami perasaan • 
orang lain;

Kemampuan untuk mengarah perasaan sesuai dengan • 
kehendak nurani;

Kemampuan untuk mensucikan perasaan;• 

Kemampuan untuk mengendalikan perasaan-perasaan • 
negatif;

Kemampuan untuk menggerakkan perasaan pada perilaku • 
yang positif;

Kemampuan untuk selalu berpegang pada keadilan dan • 
kebenaran;

Kemampuan untuk selalu rela dan ikhlas dengan takdir • 
Allah SWT.;

Kemampuan untuk selalu bergantung kepada kehendak • 
Allah SWT.;

Kemampuan untuk menjadikan Cinta Ilahi sebagai puncak • 
dari segala tujuan kehidupan.249

Berdasarkan uraian di atas, setiap tokoh memiliki pandangan 
yang berbeda-beda, namun tetap memiliki beberapa kesamaan. 
Dalam hal ini ada beberapa karakteristik yang kurang lebih menjadi 

Media Utama, 2000), 14.
249 Hahidin, Jurnal At-Tarbiyyah (kajian Agama, Budaya, dan Kependidikan) 

.Jurnal No.2 tahun XXIII, 233.
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acuan terhadap seseorang yang mempuanyai spiritual dalam dirinya 
dan orang yang tidak mengedepankan spiritual. Adapun karakteristik 
tersebut adalah sebagai berikut:

Mereka yang menjadikan kehidupan sebagai proses 
untuk pengembaraan dalam memperoleh makna hidup yang 
sesungguhnya;

Bersikap terbuka terhadapa kritik dan proses pendewasaan • 
diri;

Memiliki kemampuan untuk selalu melihat persoalan • 
secara positif  (positif  thinking) dalam segala urusan yang 
dihadapinya;

Kemampuan melakukan sesuatu terobosan yang • 
menjadikan kehidupannya semakin bermakna;

Memiliki kekuatan intrapersonal baik dalam aspek • 
komunikasi maupun untuk melakukan sesuatu yang 
menjadikan siirnya semakin dekat dengan kehidupan 
batinnya;

Memiliki sikap untuk senantiasa ikhlas dan bersyukur • 
terhadap segala sesuatu yang dihadapinya;

Memiliki kerangka berfikir bahwa segala sesuatu yang • 
dikerjakan akan memberikan kemanfaatan baik bagi 
dirinya maupun orang lain.250

Pada sisi lain, seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual 
yang baik, ia memiliki beberapa kompetensi, antara lain:

Kemampuan • mentransendensi. Orang-orang yang sangat 
spiritual menyerap sebuah realitas yang melampui materi 
dan fisik;

250 Hahidin, Jurnal At-Tarbiyyah (kajian Agama, Budaya, dan Kependidikan) 
.Jurnal No.2 tahun XXIII, 234.



138     M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p

Kemampuan untuk menyucikan pengalaman sehari-hari. • 
Orang yang cerdas secara spiritual memiliki kemampuan 
untuk memberi makna sakral atau Illahi pada berbagai 
aktivitas, peristiwa dan hubungan sehari-hari;

Kemampuan untuk mengalami kondisi-kondisi kesadaran  • 
puncak. Orang yang cerdas secara spiritual mengalami 
ekstase spiritual. Mereka sangat perspektif  terhadap 
pengalaman mistis;

Kemampuan untuk menggunakan potensi-potensi • 
spiritual untuk memecahkan berbagai masalah;

Kemampuan untuk terlihat dalam berbagai kebajikan • 
(berbuat baik). Orang yang cerdas spiritual memiliki 
kemampuan lebih untuk menunjukkan pengampunan, 
mengungkapkan rasa terima kasih, merasakan kerendahan 
hati, dan menunjukkan rasa kasih sayang.251

c. Dasar Falsafah Pendidikan Berorientasi Kecerdasan Spiritual

Jalaluddin Rakhmat mengemukakan bahwa ada tiga dasar 
falsafah pendidikan berorientasi kecerdasan spiritual. Pertama, 
pendidikan harus memerhatikan perpaduan antara tubuh dan 
jiwa. Kedua, manusia memiliki kemampuan yang hampir tidak 
ada batasnya. Ketiga, dimensi mistikal dalam kehidupan manusia 
harus dikembalikan lagi pada situasi belajar. Artinya pendidikan 
berorientasi kecerdasan spiritual hendaknya mampu mengantarkan 
peserta didik dalam kerinduan untuk kembali kepada-Nya. Orang 
tua dan guru harus dapat berfungsi sebagai pembimbing ruhani 
yang dengan telaten dan penuh kasih sayang membimbing peserta 
didiknya mensucikan batin, membersihkan jiwa, dan kemudian 
melatih mengaktualisasikan  sifat-sifat Tuhan dalam dirinya.252

251 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 kritik MI, EI, SQ, AQ & 
Succesful intelligence atas IQ (Bandung: Anggota IKAPI, 2005), 244.

252 Jalaluddin Rakhmat, SQ for Kids (Bandung: Mizan, 2007), x.
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Sementara itu, menurut Rachmi, 253  prinsip-prinsip kecerdasan 
spiritual yang dapat dijadikan dasar dalam pendidikan, yaitu:  (1) 
Prinsip Bintang, yaitu prinsip yang berdasarkan iman kepada Tuhan 
yang Maha Kuasa. Semua tindakan yang dilakukan hanya untuk 
Tuhan dan tidak mengharap pamrih dari orang lain dan melakukannya 
sendiri. (2) Prinsip Malaikat (Kepercayaan), yaitu prinsip berdasarkan 
iman kepada Malaikat. Semua tugas dilakukan dengan disiplin 
dan baik sesuai dengan sifat malaikat yang dipercaya oleh Tuhan 
untuk menjalankan segala perintah Tuhan yang Maha Kuasa. (3) 
Prinsip Kepemimpinan, prinsip ini dalam Islam yaitu berdasarkan 
iman kepada Rasullullah SAW. Seorang pemimpin harus memiliki 
prinsip yang teguh, agar mampu menjadi pemimpin yang sejati. 
Seperti Rasullullah SAW adalah seorang pemimpin sejati yang 
dihormati oleh semua orang; (4) Prinsip Pembelajaran, yaitu prinsip 
berdasarkan iman kepada kitab. Suka membaca dan belajar untuk 
menambah pengetahuan dan mencari kebenaran  yang  hakiki. 
Berpikir kritis terhadap segala  hal  dan menjadikan kitab suci 
sebagai pedoman dalam bertindak; (5) Prinsip Masa Depan, yaitu 
prinsip yang berdasarkan iman kepada ”hari akhir”. Berorientasi 
terhadap tujuan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun 
jangka panjang, disertai keyakinan akan adanya ”hari akhir” dimana 
setiap individu akan mendapat balasan terhadap setiap tindakan yang 
dilakukan; (6) Prinsip Keteraturan, yaitu prinsip berdasarkan iman 
kepada “ketentuan  Tuhan”.   Membuat   semuanya   serba   teratur   
dengan menyusun rencana atau tujuan secara jelas. Melaksanakan 
dengan disiplin karena kesadaran sendiri, bukan karena orang lain. 

Berdasarkan beberapa prinsip di atas, dasar falsafah pendidikan 
yang berorientasi pada kecerdasan spiritual yaitu agar manusia mampu 
memaknai bagaimana arti dari kehidupan serta memahami nilai 
tersebut dari setiap perbuatan yang dilakukan sehingga manusia 

253 Rachmi, Filia. “Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan 
Perilaku Belajar Terhadap Pemahaman Akuntansi”. Semarang. Jurnal Pendidikan 
Akuntansi, 2010, 44.
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menjadi sadar akan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap 
kekuatan yang lebih besar dan cinta sesama makhluk hidup serta 
mampu menempatkan diri dalam hidup dengan lebih positif, penuh 
kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki. 

d. Kecerdasan Adversitas
Kecerdasan adversitas menjadi isu menarik yang banyak 

diperbincangkan oleh para praktisi pendidikan di era revolusi 
Industri 4.0, khususnya dari segi kesuksesan, termasuk karir dalam 
kehidupan seseorang.254 Kehidupan yang diwarnai oleh berbagai 
masalah, baik masalah ringan maupun berat, seperti kegagalan 
dalam menjalani proses belajar, pencapaian nilai yang tidak sesuai 
harapan, mahasiswa lelah dalam menjalani rutinitas kampus, ataupun 
permasalahan berat lainnya yang membuat seseorang merasa tidak 
berdaya. Mahasiswa saat menghadapi masalah akan mengalami 
perasaan kecewa, sedih, marah, malu, takut, putus asa, tidak 
bermakna, rendah diri dan perasaan negatif  lainnya.255 Oleh karena 
itu, Dosen sebaiknya mengerti tentang berbagai permasalahan 
mahasiswa tersebut dengan memiliki kompetensi manajemen 
berupa pengetahuan dan keterampilan,256 seperti: persiapan, media 

254 Stoltz, P. G. Adversity Quotient Mengubah Hambatan Menjadi Peluang 
(Jakarta: PT Gramedia, 2004).

255 Hutasoit, Repository 2009. Uksw.wdu/bitstream/ 
123456789/4861/2/T1_13201060_BAB I. pdf

256 ACICR. Safety Guidelines for Physical Activity in Alberta Schools (Canada: 
Alberta Center for Injury Center and Research, 2008); Bafirman, Influence of  
Sport, Physical Education and Healt Teacher Professionalism in Developing 
Students’ Character. Asian Social Science, 10 (5), 2014, 7-11. Retrieved from 
https://www.questia.com/library/journal/LP3-3256705671/influence-of-
sports-physical-education-and-health.; Harun, Salamudin, & Hushin, Appraisal 
of  the Sport Facilities Maintenance Management Practices of  Malaysian Stadium 
Corporations. Asian Social Science, 9(12), 2013, 93-98. http://dx.doi.org/10.5539/
ass.v9n12p93.; Liu. C.Y. A study of  the relationship between Coach Leadership Behaviour 
and Junior an Tennis Players’ Satisfaction. United States Sport Academy: Thesis 
Ph.D. 2008; Lachapelle, The Risk and Safety Practices in Youth Baseball and Softball. 
The Florida State University; Thesis Ph.D. 2004.; Zimmerman. Risk Management 
Practice of  Collegiate Athletic Trainers: An Examination of  Policies and Procedures. 
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dan lingkungan, pengajaran dan kompetisi, evaluasi, pengawasan 
dan cepat taggap dalam merespon keadaan darurat.257

Ni’matul Dinawisda dalam tesis nya,258 mengungkap bahwa 
dalam dunia pendidikan tidak jarang ada sekelompok mahasiswa 
yang memiliki kecerdasan intelektual (IQ) tinggi kalah bersaing 
oleh para mahasiswa lain yang ber-IQ relatif  lebih rendah namun 
lebih berani menghadapi masalah dan bertindak. Mengapa sampai 
seperti itu?. Dalam buku berjudul Adversity Quotient: Turning Obstacles 
into Opportunities, Paul Stoltz memerkenalkan bentuk kecerdasan 
yang disebut adversity quotient (AQ). Menurutnya, AQ adalah 
bentuk kecerdasan selain IQ, SQ, dan EQ yang ditujukan untuk 
mengatasi kesulitan. AQ dapat digunakan untuk menilai sejauh 
mana seseorang ketika menghadapi masalah rumit. Dengan kata lain 
AQ dapat digunakan sebagai indikator bagaimana seseorang dapat 
keluar dari kondisi yang penuh tantangan. Ada tiga kemungkinan 
yang terjadi yakni ada mahasiswa yang menjadi kampiun, mundur 
di tengah jalan, dan ada yang tidak mau menerima tantangan 
dalam menghadapi masalah rumit (tantangan) tersebut. Kembali 
kepada Stolz, dia mengumpamakan ada tiga golongan orang ketika 
dihadapkan pada suatu tantangan pendakian gunung. Pertama, 
mudah menyerah (quiter) yakni dianalogikan sebagai mahasiswa yang 
sekedarnya belajar dan hidup. Mereka tidak tahan pada situasi yang 
selalu berisi tantangan. Mudah putus asa dan menarik diri di tengah 
jalan. Golongan mahasiswa yang kedua (camper) bersifat banyak 
perhitungan, walaupun punya keberanian menghadapi tantangan 
namun dengan selalu memertimbangkan resiko yang bakal dihadapi. 

University Huntington, West Virgina: Thesis Ph.D. 2007.
257 Ahmad bin Esa & Fatimah Mustaffa, Instrument Development Sports 

Risk Management Practice Using Rasch Measurement Model. Canadian Center of  
Science and Education (Asian Social Science); Vol.11, No. 18; 2015. ISSN 1911-
2017. E-ISSN 1911-2025. doi.org/10.5539/ass.v1In18p18.

258 Ni’matul Dinawisda, Perbedaan Kecerdasan Adversitas Mahasiswa 
Berdasarkan Faktor Demografi, Tesis Universitas Pendidikan Indonesia. 2017. 
Repository.upi.edu
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Golongan ini tidak ngotot untuk menyelesaikan pekerjaan belajarnya 
karena berpendapat sesuatu yang secara terukur akan mengalami 
resiko. Sementara golongan ketiga (climber) adalah mereka yang ulet 
dengan segala resiko yang bakal dihadapinya mampu menyelesaikan 
pekerjaan belajarnya dengan baik. AQ dapat dipandang sebagai 
ilmu yang menganalisis kegigihan manusia dalam menghadapi 
setiap tantangan sehari-harinya. Kebanyakan manusia tidak hanya 
belajar dari tantangan tetapi mereka bahkan meresponnya untuk 
memeroleh sesuatu yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, 
mahasiswa yang ber-AQ semakin tinggi dicirikan oleh semakin 
meningkatnya kapasitas, produktivitas, dan inovasinya dengan 
moral yang lebih tinggi. Sebagai ilmu maka AQ dapat ditelaah dari 
tiga sisi yakni dari teori, keterukuran, dan metode. Secara teori, 
AQ menjelaskan mengapa beberapa orang lebih ulet ketimbang 
yang lain. Dengan kata lain apa, mengapa dan bagaimana mereka 
berkembang dengan baik walaupun dalam keadaan yang serba sulit. 
Dalam konteks pengukuran, AQ bisa digunakan untuk menentukan 
atau menseleksi para pelamar calon mahasiswa baru dan juga untuk 
mengembangkan daya kegigihan mahasiswa. Sebagai metode, AQ 
dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja, kesehatan, 
inovasi, akuntabilitas, fokus, dan keefektivitasan mahasiswa.

a. Pengertian Kecerdasan Adversitas

 Sebelum menguraikan arti kecerdasan adversitas atau 
Adversity Quotient (AQ) penulis uraiakan terlebih dahulu apa 
itu adversity.

 Secara bahasa, kata adversity berasal dari bahasa Inggris 
yang berarti kegagalan atau kemalangan.259 Adversity sendiri 
bila diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna kesulitan 
atau kemalangan, dan dapat diartikan sebagai suatu kondisi 
ketidakbahagiaan, kesulitan, atau ketidakberuntungan. 

259 Echols, J.M. dan Shadily, H. Kamus Inggris-Indonesia: An English – 
Indonesian Dictionary (Jakarta: PT Gramedia, 2005), 14.
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 Akbar, R dan Hawadi mengemukakan bahwa istilah adversity 
dalam kajian psikologi didefinisikan sebagai tantangan dalam 
kehidupan.260 Sedangkan menurut The Merriam-Webster’s 
Online Dictionary (2009) mendefinisikan adversitas sebagai “a 
state, condition or instance of  serious or continued difficulty’”. Morris 
(1976) mendefinisikan adversitas sebagai “a state of  hardship 
or affliction, misfortune.” Sinonim dari kata adversitas adalah: 
.stress, conflict, hardship, misfortune, danger, dan challenge. Schoon, 
(2004, hlm 385) mengemukakan bahwa adversitas, disebut 
juga sebagai risiko, dapat mencakup faktor genetik, biologis, 
psikologis, atau social ekonomi yang diasosiasikan dengan 
meningkatnya risiko maladjustment. Huijuan, Z., mengartikan 
adversitas sebagai “a given situation which causes a person’s stress, 
conflict, challenges, academic difficulties, misfortune during their college 
life”.261 Stoltz mendefinisikan adversitas sebagai “challenge that 
anyone can face”.

 Pengertian lain dari adversity adalah sebagai kesulitan apapun 
dan penderitaan yang terkait dengan kesulitan, kemalangan, 
atau trauma.262 Luthar, S & Cicchetti, D., mendefinisikan 
kesulitan meliputi keadaan hidup negatif  yang berkaitan 
dengan kesulitan dalam penyesuaian diri.263 Kedua definisi 
ini memandang kesulitan sangat terkait dengan segala risiko. 
Sebuah pengalaman emosional negatif  yang membutuhkan 

260 Hawadi, R.A. Identifikasi keberbakatan intelektual melalui metode non-
tes; dengan pendekatan konsep keberbakatan renzulli (Jakarta: Gramedia Widiasarana 
Indonesia, 2002), 195.

261 Huijuan, Z. The adversity quotient and academic performance among college 
students at st. joseph’scollege, quezon city. undergraduate thesis the departments of  arts and 
sciences st. joseph’s college quezon city, 2009. Peaklearning, 23.

262 Jackson, D et al. Personal resilience as a strategy for surviving and thriving 
in the face of  workplace adversity. Journal of  advanced nursing, 60 (1): 2007, 1-9.

263 Luthar, S. & Cicchetti, D. The construct of  resilience: Implications for 
interventions and social policies. Development and Psychopathology, 12 (4): 2000, 
857-885.
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adaptasi fleksibel.264 Paparan kerugian atau peristiwa yang 
berpotensi traumatis.265 Jadi adversity adalah kegagalan, 
kemalangan, tantangan hidup dan kondisi ketidakbahagian 
atau ketidakberuntungan seseorang. 

 Tugade, M dan Fredrickson, B.,266 mendefinisikan kesulitan 
secara luas dengan menyoroti adanya kebutuhan adaptasi 
dalam menghadapi pengalaman emosional yang negatif. 
Kesulitan karena itu dapat dilihat sebagai konsekuensi dari 
suatu kegagalan individu untuk menyesuaikan diri dengan 
tuntutan perubahan, lanjut mendasari gagasan bahwa situasi 
yang merugikan bisa menjadi positif  jika seorang individu bisa 
menyesuaikan, hal ini berkaitan dengan salah satu  dimensi 
AQ yaitu Control. Menurut Baroa, E.D,267 kemalangan dalam 
hidup mengukur kemampuan seseorang untuk situasi yang 
tidak biasa yang berbeda yang menantang setiap orang untuk 
membuat perbedaan hidup dan mengatasi kesengsaraan 
akan membuka cara yang paling efektif  dan efisien peluang 
kehidupan dari gejolak ke kemenangan. Adversiti atau kesulitan 
adalah salah satu kekuatan yang paling ampuh dalam hidup 
yang membentuk karakter seseorang, menjelaskan prioritas, 
dan mendefinisikan perannya dapat menjadi kekuatan untuk 
menjadi besar, jalan menuju sukses, baik dalam bisnis dan 
kehidupan adalah belajar bagaimana mengkonversi setiap 

264 Tugade, M. & Fredrickson, B. Resilient individuals use positive emotions 
to bounce back from negative emotional experiences. Journal of  Personality and Social 
Psychology, 86 (2): 2004, 320-333.

265 Bonanno, G. Loss, Trauma, and human resilience: have we underestimated 
the human capacity to thrive after extremely aversive events?. American Psychologist, 59 (1): 
2004, 20-28.

266 Tugade, M. & Fredrickson, B. Resilient individuals use positive emotions 
to bounce back from negative emotional experiences. Journal of  Personality and Social 
Psychology, 86 (2): 2004, 320-333.

267 Baroa, E.D. Adversity quotient and leadership skills of  school 
administrators: basis for program enhancement. 2015. Peaklearning. Diakses 28 
Juni 2020.
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kesulitan menjadi keuntungan sejati (Stoltz & Weihenmayer, 
2010).

 Suatu kesulitan dapat berakibat fatal bagi diri seseorang 
juga ditentukan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. 
Salah satu faktor internal adalah self  efficacy (kepercayaan 
pada kemampuan diri), menurut  Bandura, individu yang 
meragukan kemampuan mereka untuk mengatasi ancaman 
akan menderita kecemasan yang lebih besar.268 Faktor 
eksternal yang dapat mempengaruhi bagaimana seorang 
individu menilai pengalaman ataustimulus sebagai sesuatu 
yangmerugikan dapat ditentukan oleh dukungan dari orang 
lain yang signifikan dan Cohen, S &Willis, T menyoroti dampak 
positif  bahwa dukungan sosial dapat dimiliki oleh individu.269 
Dukungan sosial dapat mengubah pengalaman dari peristiwa 
stres dengan mengubah cara bahwa individu menilai itu. 

 Stoltz,270 mengelompokkan adversitas menjadi dua wilayah, 
yaitu (1) inner adversity (keadaan fisik, mental, emosi, spiritual 
di dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut 
menderita) contohnya antara lain: kurang percaya diri, lesu, 
ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, depresi, kebencian 
pada diri sendiri, rasa sakit secara fisik, kesepian, keraguan, 
kelelahan, kesehatan yang buruk, dan insomnia dan (2) 
outer adversity (berbagai hal yang terjadi di luar individu yang 
menimbulkan kesulitan). Contoh: bencana alam, seseorang 
mengingkari kepercayaan anda, jadwal penerbangan yang 
dibatalkan, krisis ekonomi, sahabat terdekat pergi jauh, mobil 

268 Bandura, A. Self-efficacy conception of  anxiety. anxiety research, 1 (2): 
1988, 77- 98.

269 Cohen, S. & Wills, T. Stress, social support, and the buffering hypothesis. 
Psychological Bulletin, 98 (2): 1985, 310-357.

270 Stoltz, P. G. Adversity quotient mengubah hambatan menjadi peluang 
(Jakarta: PT Gramedia, 2004), 16.
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baru anda ditabrak, komputer anda rusak, tidak naik kelas, 
seseorang yang sangat dicintai meninggal, dan sebagainya.

 Pembahasan selanjutnya mengenai kecerdasan adversitas. 
Menurut Stoltz, Adversity Quotient (AQ) adalah sikap mental 
yang berupa kemampuan seseorang untuk bertahan dalam 
menghadapi kesulitan dan mengatasinya sehingga dapat 
terus bertahan untuk mencapai kesuksesan pada pekerjaan 
dan hidup. AQ mempunyai tiga bentuk definisi. Pertama, 
AQ adalah suatu kerangka kerja konseptual yang baru untuk 
memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan. Kedua, 
AQ adalah suatu ukuran untuk mengetahui respon individu 
terhadap kesulitan. Ketiga, AQ adalah serangkaian peralatan 
yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respon 
individu terhadap kesulitan.

 Beberapa tokoh lain seperti Nashori,271 mengartikan 
adversity quotient (AQ)  sebagai kemampuan seseorang dalam 
menggunakan kecerdasannya untuk mengarahkan, mengubah 
cara berfikir dan tindakannya ketika menghadapi hambatan 
dan kesulitan yang bisa menyengsarakan dirinya. Kemampuan 
tersebut ada pada diri setiap orang untuk menghadapi 
masalah.272 Kemampuan bawaan yang memungkinkan orang 
mengubah situasi buruk mereka ke dalam situasi baru yang akan 
menguntungkan dalam hidup.273  Seseorang mampu mengukur 
dirinya dalam mengelola kesulitan yang ia hadapi setiap hari.274 
Adversity quotient (AQ) salah satu kekuatan paling ampuh 

271 Nashori. Pelatihan adversity intellegence untuk meningkatkan kebermaknaan 
hidup remaja panti asuhan. Jurnal Psikologi No.23 2007, 47.

272 Leman, The best of  chinese life philosophies (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2007), 115.

273 Bakare, B.M. Students’ adversity quotient and related factors as predictors of  
academic achievement in the west african senior school certificate examination in southwestern 
Nigeria, 2015. peaklearning

274 Bautista, R.Lv, et al. Adversity quotient® and leadership styles among 
student leaders in bulacan state university, 2016. Peaklearning
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yang dimiliki seseorang dalam hidup dan bisa membentuk 
karakter seseorang, menjelaskan prioritas, dan mendefinisikan 
perannya.275Aquino, J.B.,276 mengibaratkan adversity quotient 
(AQ) adalah seperti tanah yang kaya nutrisi, kunci, faktor 
mendasar dari keberhasilan yang dapat menentukan 
bagaimana, jika, dan untuk apa sikap, kemampuan,dan 
kinerja seseorang diwujudkan di dunia. Seperti komposisi 
tanah ditaman. AQ dapat diperkaya dan diperkuat. Di sinilah 
bagaimana kita  benar-benar memahamiimplikasi praktis AQ. 
Beberapa definisi di atas yang cukup beragam, terdapat fokus 
atau titik tekan, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang, 
baik fisik ataupun psikis dalam menghadapi problematika 
atau permasalahan yang sedang dialami.

 Keseluruhan peneliti di atas mendefinikan adversity quotient 
(AQ) sebagai suatu kerangka kerja konseptual yang baru 
untuk memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan. 
Ukuran untuk mengetahui respon individu terhadap kesulitan, 
dan serangkaian peralatan yang memiliki dasar ilmiah untuk 
memperbaiki respon individu terhadap kesulitan.

b. Indikator Kecerdasan Adversitas

Indikator kecerdasan adversitas dapat dilihat dari dimensi 
atau aspek-aspeknya. Stoltz (2004) menyatakan bahwa aspek-aspek 
dari adversity quotient (AQ) mencakup beberapa komponen yang 
kemudian disingkat menjadi CO2RE, antara lain: 

Control•  (kendali). Control atau kendali adalah kemampuan 
seseorang dalam mengendalikan dan mengelola sebuah 

275 Ablaña, M.V.B. And Danica J.I. Correlation between adversity quotient® 
and job performance of  lgu employees of  tayabas city: input to effective public personnel 
management, 2016. peaklearning

276 Aquino, J.B. Adversity quotient, leadership style and performance of  secondary 
school heads and commitment to organizational values of  teachers in the province of  Tarlac, 
2013. peaklearning
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peristiwa yang menimbulkan kesulitan di masa mendatang. 
Kendali diri ini akan berdampak pada tindakan selanjutnya 
atau respon yang dilakukan individu bersangkutan, tentang 
harapan dan idealitas individu untuk tetap berusaha 
keras mewujudkan keinginannya walau sesulit apapun 
keadaannya sekarang..

Origin•  (asal-usul) dan ownership (pengakuan). Sejauh mana 
seseorang mempermasalahkan dirinya ketika mendapati 
bahwa kesalahan tersebut berasal dari dirinya, atau sejauh 
mana seseorang mempermasalahkan orang lain atau 
lingkungan yang menjadi sumber kesulitan atau kegagalan 
seseorang. Rasa bersalah yang tepat akan menggugah 
seseorang untuk bertindak sedangkan rasa bersalah yang 
terlampau besar akan menciptakan kelumpuhan. Poin ini 
merupakan pembukaan dari poin ownership. Ownership 
mengungkap sejauh mana seseorang mengakui akibat-
akibat kesulitan dan kesediaan seseorang untuk bertanggung 
jawab atas kesalahan atau keg1agalan tersebut.

Reach•  (jangkauan). Sejauh mana kesulitan ini akan 
merambah kehidupan seseorang menunjukkan bagaimana 
suatu masalah mengganggu aktivitas lainnya, sekalipun 
tidak berhubungan dengan masalah yang sedang 
dihadapi. Adversity quotient yang rendah pada individu 
akan membuat kesulitan merembes ke segi-segi lain dari 
kehidupan seseorang. 

Endurance•  (daya tahan). Endurance adalah aspek ketahanan 
individu.Sejauh mana kecepatan dan ketepatan seseorang 
dalam memecahkan masalah. Sehingga pada aspek ini 
dapat dilihat berapa lama kesulitan akan berlangsung dan 
berapa lama penyebab kesulitan itu akan berlangsung. 
Hal ini berkaitan dengan pandangan individu terhadap 
kepermanenan dan ketemporeran kesulitan yang 
berlangsung. Efek dari aspek ini adalah pada harapan 
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tentang baik atau buruknya keadaan masa depan. Makin 
tinggi daya tahan seseorang, makin mampu menghadapi 
berbagai kesukaran yang dihadapinya.

c. Teori Pembangun Kecerdasan Adversitas

Theory of  learned helplessness• 

Penelitian adversity banyak dikaji di bidang psikologi kognitif. 
Salah satu teori yang paling penting untuk menjelaskan tentang 
adversity adalah teori ketidakberdayaan yang dipelajari (theory of  
learned helplessness). Hal ini pertama kali diusulkan oleh Seligman dan 
Maier,277 Teori ini menjelaskan bahwa organisme bertahan dalam 
respon mereka, mereka bisa diperkuat oleh terjadinya peristiwa 
positif  atau penghentian oleh peristiwa yang negatif. Hal senada 
diungkapkan Stoltz bahwa persepsi individu akan keberhasilannya 
sangatlah penting, seseorang dengan AQ tinggi memiliki persepsi 
yang positif  terhadap kemampuannya mengendalikan situasi 
(Stoltz menyebutnya dalam dimensi control), hal itu sesuai dengan 
teori learned helplessness yang diungkapkan seligman “ketika individu 
bereskpektasi bahwa tidak ada yang penting yang bisa dilakukan, dia 
akan menjadi tidak berdaya dan akan gagal melakukan tindakan 
apapun” (Seligman, 1993). Ada 3 faktor yang menyebabkan 
seseorang helplessness: seseorang tidak berbanding lurus dengan hasil 
yang didapat, ekspektasinya bahwa tidak akan ada hasil dari semua 
tindakan yang akan dilakukan, kepasifan tindakan.

Studi awal Seligman dan Maier, bisa dibilang yang paling terkenal 
adalah dengan pengkondisian klasik mereka melakukan percobaan 
pada beberapa hewan berdasarkan penelitian laboratorium. Premis 
dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana anjing akan 
membuat asosiasi antara lonceng yang dibunyikan dan sebuah 
kejutan atau sengatan listrik kecil yang diberikan secara simultan.278 

277 Harriman, L. Measuring millennials’ adversity quotient and its correlation 
with individual performance in project teams, 2016.  peaklearning

278 Harriman, L. Measuring millennials’ adversity quotient and its 
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Seligman menciptakan eksperimen dua tahap untuk menunjukan 
mengapa ada anjing yang langsung menyerah tanpa berupaya 
terlebih dahulu. Tahap pertama, kelompok anjing A diberikan 
kejutan lisitrik ringan, mereka bisa menghentikan kejutan tersebut 
dengan menekan sebuah palang dengan hidung mereka. Pada 
kelompok B, anjing tersebut diberikan kejutan yang sama, namun 
tidak diberikan suatu cara untuk menghentikan kejuatannya. 
Selanjutnya kedua group tersebut diletakan dalam kotak ulang  
secara bersamaan, sebuah kotak dengan palang rendah, setiap anjing 
ditempatkan di satu sisi palang, tempat anjing diberikan sengatan 
listrik, yang perlu dilakukan adalah melompati palang menuju sisi 
yang lain untuk mengentikan sengatannya. Menariknya, anjing 
kelompok A (yang bisa mendapatkan cara menghentikan sengatan) 
dengan cepat meloncati palangnya dan menjauhi tempat yang 
tidak menyenangkan itu, sedangkan anjing kelompok B (yang tidak 
berdaya menghentikan sengatan pada tahap pertama) mereka tidak 
mencoba mengendalikan diri, hanya terlentang dan mendengking-
dengking.279 Hasil temuan ini menunjukan bahwa anjing-anjing 
tersebut belajar tentang ketidakberdayaan, suatu perilaku yang 
menghancurkan dorongan mereka untuk bertindak dan semua itu 
mengkonfirmasi teori bahwa ketidakberdayaan itu dipelajari. 

Akhirnya banyak peneliti yang memeriksa apakah belajar 
ketidakberdayaan dapat diamati pada manusia, penelitian yang 
dilakukan Howard T dan Sandra E misalnya mereka melakukan 
penelitian pada 49 mahasiswa, dan mereka membuktikan bahwa 
seseorang belajar menjadi tidak berdaya ketika diberikan teka-teki 
yang tidak dapat dipecahkan, hasil lainnya menunjukan mereka yang 
menjadi tidak berdaya menghasilkan kinerja yang buruk dibandingkan 
kelompok kontrol yang diberi teka-teki yang bisa dipecahkan (Stoltz, 
2004). Penelitian Seligman tidak memperhitungkan perbedaan 

correlation with individual performance in project teams, 2016. peaklearning 
279 Stoltz, P. G. Adversity quotient mengubah hambatan menjadi peluang 

(Jakarta: PT Gramedia, 2004).
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antara situiasi yang dapat dikendalikan untuk semua orang, dan 
hasil atau situasi yang tidak terkendali yang hanya terjadi untuk 
orang-orang tertentu.280 Selain itu, tidak ada penjelasan tentang 
jenis ketidakberdayaan yang ada. Untuk mengatasi kelemahan ini, 
konsep ketidakberdayaan yang dipelajari kemudian direvisi setelah 
peneliti mulai menyoroti bahwa cara dimana orang melihat peristiwa 
kehidupan yang negatif  bisa berdampak pada sejauh mana seseorang 
merasa tak berdaya (feel helpless). Teori atribusi berkaitan dengan 
bagaimana seorang individu menjelaskan suatu peristiwa, hal ini 
diperlukan dalam rangka untuk menjelaskan respon yang berbeda 
antara individu terhadap suatu kesulitan.281 Membuat perbedaan 
antara ketidakberdayaan universal dan ketidakberdayaan pribadi 
(universal and personal helplessness). Perbedaannya apakah orang percaya 
hasilnya bergantung pada kemampuan dirinya  (ketidakberdayaan 
pribadi atau atribusi internal) atau diluar kemampuan diri manusia 
(tidak berdaya yang universal atau atribusi eksternal).

Ketidakberdayaan yang dipelajari mencoba untuk menjelaskan 
mengapa beberapa individu berhasil dalam menghadapi kesulitan 
atau kondisi buruk sementara yang lain berhenti atau bahkan 
mundur.282 Ketidakberdayaan yang dipelajari adalah internalisasi 
keyakinan bahwa apa yang anda lakukan tidak ada manfaatnya. 
Individu mempelajari ketidakberdayaan sebagai akibat dia 
mengalami kegagalan berulang-ulang, dan respon yang sama 
diberikan pada setiap kegagalan, inilah yang akhirnya menjadi pola 
reaksi individu, hal ini dibenarkan Stolt dalam bukunya “adversity 
quotient mengubah hambatan menjadi peluang”,bahwa pola respon 
seseorang terhadap kesulitan adalah hasil belajar berulang. Setelah 

280 Harriman, L. Measuring millennials’ adversity quotient and its correlation 
with individual performance in project teams, 2016.  peaklearning 

281 Ibid, Harriman, L. 2016.
282 Aquino, J.B. Adversity quotient, leadership style and performance of  secondary 

school heads and commitment to organizational values of  teachers in the province of  Tarlac, 
2013. peaklearning
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berulang kali mencoba untuk menangani stimulus aversif (dalam 
percobaan seligman stimulus ini berupa kejutan listrik) tertentu, 
keyakinan bahwa tindakan individu tidak akan berdampak pada 
hasil pun muncul (ketidakpercayaan diri). Oleh karena itu, seorang 
individu mulai menggeneralisasi semua peristiwa, percaya bahwa 
mereka tidak akan berhasil dalam mengubah hasilnya.

Sebuah revisi lebih lanjut untuk teori ketidakberdayaan yang 
dipelajari (learned helplessness theory) dapat dilihat pada penggabungan 
dimensi atribusi yaitu stabilitas dan generalitas, hal ini membantu kita 
untuk memahami dalam situasi apa ketidakberdayaan terjadi. Dimensi 
“global” mengacu pada berbagai situasi dan dimensi “khusus” 
mencerminkan kisaran sempit situasi. Selanjutnya, Abramson et al.,283 
membuat perbedaan antara dimensi “kronis,” menjadi berlangsung 
lama dan berulang, sebagai situasi yang berumur pendek dan tidak 
berulang. Ketika mempertimbangkan dampak dari perubahan ini, 
Abramson et al. berpendapat bahwa cara seseorang menjelaskan 
penyebab ketidakberdayaannya, akan menentukan respon mereka, 
dan juga  mengetahui kronisitas dan generalitas dari ketidakberdayaan 
yang sedang dialami. Weiner et al.,284 menguraikan hubungan 
independen yang dimensi internal eksternal dengan dimensi stabil 
dan tidak stabil. Faktor-faktor yang stabil adalah mereka yang tahan 
lama dan berulang, sedangkan faktor yang tidak stabil adalah mereka 
yang singkat dan tidak teratur. Mengkombinasikan pendapat dari 
Heider,285 dan Weiner et al. disimpulkan bahwa keberhasilan dan 
kegagalan dapat dikaitkan dengan persepsi seseorang terhadap 
kemampuannya (tinggi atau rendah dari), seberapa berat kesulitan, 
seberapa besar usaha dan keberuntungan. It was recognised that success 

283 Abramson, L et al. Learned helplessness in humans: critique and 
reformulation. Journal of  Abnormal Psychology, 87 (1): 1978, 49-74.

284 Weiner, B et al. Perceiving the Causes of  Success and Failure (USA: 
General Learning Press, 1971).

285 Heider, F. The psychology of  interpersonal relations (USA: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1958).



M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p      153

and failure could be attributed to perceived high or low levels of  ability, task 
difficulty, effort and luck. Inilah salah satu teori yang digunakan Stolt 
dalam menentukan dimensi AQ. Teori Seligman menguatkan 
mengapa AQ dapat ditingkatkan, dan pola reaksi seseorang 
terhadap kesulitan bisa dirubah). Individu yang menyalahkan diri 
sendiri sebagai penyebab kesulitan sering terbukti pesimis. Mereka 
yang memiliki persepsi ini akan meningkatkan kemungkinan dari 
kesulitan yang bertahan lama (Seligman, 2011). Sedangkan, individu 
yang menghubungkan kegagalan mereka dengan kondisi eksternal 
lebih mungkin untuk menjadi optimis. Seligman (2011) membahas 
hubungan antara optimisme dan pesimisme. ( learned Optimisme 
VS Learned Helpless) Optimisme yang dipelajari  mengambil fokus 
berlawanan dengan ketidakberdayaan yang dipelajari, dalam hal 
menarik untuk menentukan bagaimana individu dapat mengatasi 
efek debilitative dari kesulitan. Seligman (2011) menguraikan bahwa 
adalah mungkin untuk seorang pesimis untuk mengubah perilaku 
mereka dengan cara mengarahkan mereka untuk mengadopsi gaya 
optimistik. Gagasan bahwa optimisme dapat dipelajari memperkuat 
bahwa AQ individu dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. 

Kegagalan dalam menghadapi situasi yang merugikan lebih 
mungkin disebabkan oleh kombinasi antara kepercayaan diri 
yang rendah dan kurangnya pengetahuan. Hal ini pada akhirnya 
membuat seseorang tidak pernah mencobalagi mengatasi situasi 
yang merugikan setelah gagal, sehingga menempatkan mereka 
kembali di awal proses pembelajaran. Menurut Kolb (1984) jika 
seorang individu sangat sedikit mengalami saat yang merugikan 
dalam hidup mereka, mereka tidak akan memiliki kemampuan 
untuk merenungkan dan membuat konsep apa yang mereka miliki, 
dan akibatnya akan menghambat mereka mencoba bertindak aktif  
dalam menyelesaikan situasi tersebut. Konsep psikologis skema 
meluas pentingnya percobaan aktif. Skema adalah akumulasi 
dari pengalaman masa lalu, yang dapat digunakan individu 
untuk mengatasi tuntutan situasi baru, serta membantu dalam 
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pengembangan keterampilan lebih lanjut.  (ini yang menjadi dasar 
stolt bahwa semakin banyak kesulitan yang dihadapi seseorang 
semakin tinggi daya juangnya).

Stoltz menyediakan ringkasan kesimpulan yang diambil dari 
karya-karya Martin Seligman, Christopher Peterson, Steven Maier, 
Carol Dweck dan lain-lain pada ketidakberdayaan yang dipelajari, 
yaitu:286 (a) belajar ketidakberdayaan menjelaskan mengapa orang 
menyerah, (b) belajar ketidakberdayaan merupakan hambatan 
definitif  untuk pemberdayaan, (c) sekali dipelajari, mudah untuk 
membenarkan ketidakberdayaan seseorang, (d) orang dapat 
diimunisasi terhadap ketidakberdayaan, (e) seseorang bisa diimunisasi 
penyakit ketidakberdayaan (f) meningkatnya depresi disebabkan 
oleh epidemi belajar ketidakberdayaan, (g) kaum optimis merespons 
kesulitan secara berbeda dibandingkan kaum pesimis, (h) laki-laki 
dan perempuan diajarkan berbeda dan, sebagai hasilnya, cenderung 
merespons kesulitan secara berbeda, (i) seseorang bisa diajarkan 
untuk memperbaiki bagaimana mereka merespon. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas 
dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi ketidakberdayaan yang 
dipelajari adalah kondisi dimana suatu organisme tidak memiliki 
kekuatan untuk bertindak dan keluar dari situasi yang menyakitkan 
ditambah lagi dengan kecenderungan dirinya untuk mengatribusikan 
situasi tersebut sebagai sesuatu yang bersifat internal, permanen, 
dan menyeluruh.

Terdapat tiga komponen dasar yang menyebabkan terjadinya 
proses ketidakberdayaan yang dipelajari, yaitu: informasi yang tidak 
tentu mengenai apa yang akan terjadi, representasi kognitif  (belajar, 
pengharapan, persepsi, dan kepercayaan), dan perilaku terhadap 
apa yang akan terjadi.

286 Stoltz, P. G. Adversity quotient mengubah hambatan menjadi peluang 
(Jakarta: PT Gramedia, 2004).
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Individu memiliki informasi yang tidak tentu mengenai hasil 
dari responnya terhadap suatu peristiwa. Informasi ini merupakan 
informasi yang berasal dari lingkungan individu (informasi objektif) 
dimana respon dan hasil dari respon merupakan dua hal yang 
berdiri sendiri, bukan informasi yang berasal dari individu sendiri 
(informasi subyektif). 

Informasi yang tidak tentu tersebut akan diproses dan 
ditransformasikan dikognitifnya. Komponen representasi kognitif  
(sistem kepercayaan) tersebut akan membangun pengharapan 
yang salah mengenai hasil dari responnya terhadap suatu peristiwa. 
Individu akan merasa bahwa respon yang baik akan menghasilkan 
hasil yang baik pula. Kenyataannya respon yang baik tidak selalu 
diiringi oleh hasil yang baik pula. Pengharapan yang salah tersebut 
akan menyebabkan individu tidak memiliki kontrol terhadap suatu 
peristiwa dimana respon dan hasil merupakan dua hal yang bebas. 
Individu yang tidak memiliki kontrol terhadap suatu peristiwa 
akan mengalami penurunan motivasi, kognitif, dan emosional. 
Ketiga penurunan tersebut akan memunculkan learned helplesseness 
(ketidakberdayaan yang dipelajari) mengenai bagaimana perilaku 
individu yang akan datang. 

Teori • Resiliensi 

Teori pendukung AQ lainnya adalah resiliensi. Faktor umum 
dari resiliensi yang disepakati para peneliti adalah kehadiran ancaman 
dan adaptasi positif. Ide adaptasi positif  diperpanjang oleh Lewis, 
S,287 yang mendorong pentingnya untuk menjadi lebih kuat dan 
lebih pandai hal ini merupakan  hasil dari pengalaman. Beberapa 
definisi dari resiliensi diantaranya adalah, Block, J.H and Block, 
J,288 menyatakan resiliensi sebagai kapasitas dinamis individu untuk 

287 Lewis, S. Positive psychology at work: how positive leadership and appreciative 
inquiry create inspiring organisations. uk: west sussex. 2011.

288 Block, J.H., & Block, J. The role of  ego-control and ego resiliency in the 
organization of  behavior. In W. A. Collins (Ed.), Minnesota Symposia on Child Psychology 
(Vol. 13, pp. 1980, 39-101). Hillsdale, NJ: Erlbaum
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menyesuaikan tingkat kontrol ego mereka dengan lingkungan dan 
tuntutan yang dihadapi. Leipold, B and Greve, W.,289 stabilitas atau 
pemulihan cepat (atau bahkan pertumbuhan) dari seorang individu 
di bawah kondisi kesulitan yang merugikan atau kualitas pribadi 
yang memungkinkan suatu individu untuk berkembang dalam 
menghadapi kesulitan. 

Selanjutnya Grotberg,290 menyatakan bahwa resiliensi adalah 
kapasitas individu untuk menghadapi, mengatasi, memperkuat diri, 
dan tetap melakukan perubahan sehubungan dengan ujian yang 
dialami. Setiap individu memiliki kapasitas untuk menjadi resilien.  
Konsep resiliensi menitikberatkan pada pembentukan kekuatan 
individu sehingga kesulitan dapat dihadapi dan diatasi.

Davidson,291 dan Rutter,292 memberikan wawasan alternatif  
dalam ketahanan dengan menguraikan kualitas pribadi dan faktor 
pelindung. Menurut pandangan mereka, ketahanan merupakan bagian 
dari kepribadian individu. Leipoid, B dan Greve, W,293 menguraikan 
istilah ‘stabilitas’ dan ‘recovery’. Ketika mempertimbangkan stabilitas, 
pertimbangan lain yang diberikan untuk fungsi homeostatis seorang 
individu. Pemulihan menandakan bahwa keseimbangan individu 
telah terganggu dan sejak itu telah dikembalikan ke normal, 
sedangkan stabilitas menunjukkan seorang individu telah mampu 
mempertahankan fungsi normal mereka. Aspek yang menarik dari 
definisi Leipold, B dan Greve, W adalah potensi individu untuk 
pertumbuhan mengikuti pengalaman buruk. Dari semua definisi 
menyatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan positif, stabilitas, 

289 Leipold, B. & Greve, W. Resilience: a conceptual bridge between coping and 
development. European Psychologist, 14 (1): 2009, 40-50.

290 Grotberg, E.H. Tapping your inner strength (Oakland: New Harbinger 
Publication, Inc. 1999).

291 Davidson. 2003. Resilience scale. Depression and Anxiety, 18 (2): 76-82
292 Rutter, M. Psychosocial resilience and protective mechanisms. American 

Journal of  Orthopsychiatry, 57 (3): 1987, 316-331.
293 Leipold, B. & Greve, W. Resilience: a conceptual bridge between coping and 

development. European Psychologist, 14 (1): 2009. 40-50.
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tingkat control dan ketahanan individu dalam mengatasi stres yang 
muncul dalam kehidupan. Lebih lanjut Tugade dan Fredrickson,294 
mengidentifikasi emosi positif  sebagai penghalang terhadap 
kesulitan dan membangun teori emosi positif. Ketahanan yang 
dimiliki seseorang sebagian besar didasarkan pada interaksi antara 
individu dan lingkungan (Windle, 2011) dan dengan demikian 
sesuai dengan Lazarus dan Folkman (1984) ketahanan yang berbasis 
pada interaksi person environment, seseorang harus proaktif  mencari 
pengalaman lebih sulit jika mereka ingin meningkatkan ketahanan 
mereka.

Stoltz (2004) setuju dengan ketahanan yang terlihat 
sebagai proses dengan menyoroti bahwa seorang individu dapat 
meningkatkan skor AQ mereka dari waktu ke waktu. Rutter (1981) 
memberikan dukungan lebih lanjut dengan menguraikan bahwa 
ketahanan berubah bersama dengan keadaan. Teori AQ Stoltz telah 
dieksplorasi dan diterapkan untuk berbagai konsep seluruhnya, 
sehingga hasil pengukuran AQ bisa menunjukan tingkat resiliensi 
seseorang (Seligman, 2011). Teori belajar optimisme yang menyoroti 
bahwa respon seseorang ‘terhadap kesulitan cenderung untuk terus 
meningkatkan dari waktu ke waktu. Pembahasan tentang AQ tidak 
lepas dari teori resiliensi, karena kebudanya berhubunghan dengan 
cara seseorang dalam merespon kesulitan, bahkan AQP atau 
instrumen yang dapat mebukur AQ ditujukan untuk mengukur 
tingkat resiliensi atau ketahanan manusia

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan 
bahwa resiliensi adalah kapasitas individu, untuk beradaptasi dengan 
keadaan, dengan merespon secara sehat dan produktif  untuk 
memperbaiki diri, sehingga mampu menghadapi dan mengatasi 
tekanan hidup sehari-hari. Resiliesi bisa terbentuk berdasarkan 

294 Tugade, M. & Fredrickson, B. Resilient individuals use positive emotions 
to bounce back from negative emotional experiences. Journal of  Personality and Social 
Psychology, 86 (2): 2004, 320-333.
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beberapa hal dalam diri individu, menurut  Reivich dan Shatte,295 
ada tujuh kemampuan yang membentuk resiliensi, yaitu :

Pengendalian emosi• 

Pengendalian emosi adalah suatu kemampuan untuk 
tetap tenang meskipun berada di bawah tekanan.  Individu yang 
mempunyai resiliensi yang baik, menggunakan kemampuan positif  
untuk membantu mengontrol emosi, memusatkan perhatian dan 
perilaku.  Mengekspresikan emosi dengan tepat adalah bagian 
dari resiliensi.  Individu yang tidak resilient cenderung lebih 
mengalami kecemasan, kesedihan, dan kemarahan dibandingkan 
dengan individu yang lain, dan mengalami saat yang berat untuk 
mendapatkan kembali kontrol diri ketika mengalami kekecewaan.  
Individu lebih memungkinkan untuk terjebak dalam kemarahan, 
kesedihan atau kecemasan, dan kurang efektif  dalam menyelesaikan 
masalah;

Kemampuan untuk mengontrol impuls• 

Kemampuan untuk mengontrol impuls berhubungan dengan 
pengendalian emosi. Individu yang kuat mengontrol impulsnya 
cenderung mempu mengendalikan emosinya.  Perasaan yang 
menantang dapat meningkatkan kemampuan untuk mengontrol 
impuls dan menjadikan pemikiran lebih akurat, yang mengarahkan 
kepada pengendalian emosi yang lebih baik, dan menghasilkan 
perilaku yang lebih resilient;

Optimis• 

Individu dengan resiliensi yang baik adalah individu yang 
optimis, yang percaya bahwa segala sesuatu dapat berubah menjadi 
lebih baik.  Individu mempunyai harapan akan masa depan dan 
dapat mengontroal arah kehidupannya.  Optimis membuat fisik 
menjadi lebih sehat dan tidak mudah mengalami depresi.  Optimis 

295 Reivich, K. And Shatte, A. The resilience factor (New York : Random 
House, Inc. 2002).
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menunjukkan bahwa individu yakin akan kemampuannya dalam 
mengatasi kesulitan yang tidak dapat dihindari di kemudian hari.  
Hal ini berhubungan dengan self  efficacy, yaitu keyakinan akan 
kemampuan untuk memecahkan masalah dan menguasai dunia, 
yang merupakan kemampuan penting dalam resiliensi.  Penelitian 
menunjukkan bahwa optimis dan self  efficacy saling berhubungan 
satu sama lain.  Optimis memacu individu untuk mencari solusi dan 
bekerja keras untuk memperbaiki situasi;

Kemampuan untuk menganalisis penyebab dari masalah• 

Analisis penyebab menurut Martin Seligman, dkk adalah 
gaya berpikir yang sangat penting untuk menganalisis penyebab, 
yaitu gaya menjelaskan.  Hal itu adalah kebiasaan individu dalam 
menjelaskan sesuatu yang baik maupun yang buruk yang terjadi 
pada individu.  Individu dengan resiliensi yang baik sebagian besar 
memiliki kemampuan menyesuaikan diri secara kognitif  dan dapat 
mengenali semua penyebab yang cukup berarti dalam kesulitan 
yang dihadapi, tanpa terjebak di dalam gaya menjelaskan tertentu.  
Individu tidak secara refleks menyalahkan orang lain untuk menjaga 
self  esteemnya atau membebaskan dirinya dari rasa bersalah.  Individu 
tidak menghambur-hamburkan persediaan resiliensinya yang 
berharga untuk merenungkan peristiwa atau keadaan di luar kontrol 
dirinya.  Individu mengarahkan dirinya pada sumber-sumber problem 
solving ke dalam faktor-faktor yang dapat dikontrol, dan mengarah 
pada perubahan.

Kemampuan untuk berempati • 

Beberapa individu mahir dalam menginterpretasikan apa 
yang para ahli psikologi katakan sebagai bahasa non verbal dari 
orang lain, seperti ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh, dan 
menentukan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan, meskipun 
individu tidak mampu menempatkan dirinya dalam posisi orang lain, 
namun mampu untuk memperkirakan apa yang orang rasakan, dan 
memprediksi apa yang mungkin dilakukan oleh orang lain.  Dalam 
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hubungan interpersonal, kemampuan untuk membaca tanda-tanda 
non verbal menguntungkan, dimana orang membutuhkan untuk 
merasakan dan dimengerti orang lain.

Self  efficacy• 

Self  efficacy adalah keyakinan bahwa individu dapat 
menyelesaikan masalah, mungkin melalui pengalaman dan 
keyakinan akan kemampuan untuk berhasil dalam kehidupan. Self  
efficacy membuat individu lebih efektif  dalam kehidupan.  Individu 
yang tidak yakin dengan efficacynya bagaikan kehilangan jati dirinya, 
dan secara tidak sengaja memunculkan keraguan dirinya.  Individu 
dengan self  efficacy yang baik, memiliki keyakinan, menumbuhkan 
pengetahuan bahwa dirinya memiliki bakat dan ketrampilan, yang 
dapat digunakan untuk mengontrol lingkungannya.

Kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan• 

Resiliensi membuat individu mampu meningkatkan aspek-aspek 
positif  dalam kehidupan.  Resiliensi adalah sumber dari kemampuan 
untuk meraih sesuatu.  Beberapa orang takut untuk meraih sesuatu, 
karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, bagaimanapun juga, 
keadaan menyulitkan akan selalu dihindari.  Meraih sesuatu pada 
individu yang lain dipengaruhi oleh ketakutan dalam memperkirakan 
batasan yang sesungguhnya dari kemampuannya. 

Sedangkan Connor & Davidson,296 mengatakan bahwa 
resiliensi akan terkait dengan hal-hal berikut : (a) Kompetensi 
personal, standar yang tinggi dan keuletan. Ini memperlihatkan 
bahwa seseorang merasa sebagai orang yang mampu mencapai 
tujuan dalam situasi kemunduran atau kegagalan; (b) Percaya pada 
diri sendiri, memiliki toleransi terhadap afek negatif  dan kuat/tegar 
dalam menghadapi stres, Ini berhubungan dengan ketenangan , 
cepat melakukan coping terhadap stress, berpikir secara hati-hati 

296 Connor & Davidson. Develompment of  the new resilience scale: the connor-
davidson resilience scale (CD-RISC). Journal of  Depression and Anxiety. Vol 18: 2003, 
76-83.
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dan tetap fokus sekalipun sedang dalam menghadapi masalah; (c) 
Menerima perubahan secara positif  dan dapat membuat hubungan 
yang aman (secure) dengan orang lain. Hal Ini berhubungan dengan 
kemampuan beradaptasi atau mampu beradaptasi jika menghadapai 
perubahan; (d) Kontrol atau pengendalian diri dalam mencapai 
tujuan dan bagaimana meminta atau mendapatkan bantuan dari 
orang lain; (e) Pengaruh spiritual, yaitu yakin pada Tuhan atau 
nasib.

Berdasarkan kedua teori pembangun AQ yaitu teori 
ketidakberdayaan yang dipelajari dan teori resiliensi, kedua teori 
tersebut dapat menuntun seseorang ketika berada dalam situasi 
yang sulit dan merespon apa yang akan mereka berikan pada 
saat situasi yang sulit tersebut, sehingga mampu menghadapi dan 
mengatasinya. 

d. Faktor-faktor Adversity Quotient (AQ)
Adversity Quotient (AQ) memiliki beberapa faktor, antara lain:

Kepemimpinan• 

 Menurut Young (Kartono, 2003), kepemimpinan yaitu bentuk 
dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup 
mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu 
berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki 
keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.  Pada 
kasus kepemimpinan ranah pemimpin bisnis dan industri 
diasah untuk mengatasi kesulitan karena mereka bereaksi 
positif, lebih kuat dan tangguh.297 Gaya kepemimpinan 
transformasional dianggap sebagai gaya yang paling sering 
diadopsi, diikuti oleh gaya kepemimpinan transaksional. Studi 
ini menemukan bahwa gaya kepemimpinan skor keseluruhan 
tidak signifikan berhubungan dengan profil adversity quotient 

297 Schmidt, A comparison of  adversity response: education leaders and business 
industry leaders dissertation, 1999. http://elibrary.ru. Diakses 20 Juni 2020.
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pemimpin bisnis Mesir, yang AQP ditemukan memiliki 
pengaruh pada pengaruh ideal, dan jangkauan dari dimensi 
CORE ditemukan memiliki pengaruh pada pertimbangan 
individual. Sejalan hal tersebut, Napire, J.N.298 menyatakan gaya 
kepemimpinan tidak signifikan terkait dengan adversity quotient, 
penguasaan, pemilikan, pencapaian, dan skor ketahanan 
kepala sekolah dasar. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa 
mayoritas kepala sekolah dasar menunjukkan gaya demokratis 
dan adversity quotient, penguasaan, pemilikan, mencapai 
kepemimpinan, dan dimensi daya tahan memiliki skor dibawah 
rata-rata range dengan rata-rata skor yang lebih rendah. Begitu 
juga pada kepala sekolah swasta, gaya kepemimpinan mereka 
tidak berhubungan dengan AQ.299

 Kepemimpinan dalam beberapa penelitian lain memiliki 
skor yang singnifikan dengan AQ diantaranya: menurut 
Aquino J.B,300 dan Rafols, J.C,301 gaya kepemimpinan kepala 
sekolah menengah yang transformasioanal dan transaksiaonal 
memiliki signifikansi dalam kategori sedang dengan AQ para 
pemimpin. Begitu juga yang dialami oleh para pemimpin 
administrastor.302 Ketidakberdayaan yang dipelajari dalam AQ 
berkaitan dengan dimensi kontrol, di mana seorang pemimpin 

298 Napire, J.N.  Adversity quotient® and leadership style in relation to the 
demographic profile of  the elementary school principals in the second congressional district of  
camarines sur, 2013. Peaklearning.

299 Canivel, L.D. Principals’ adversity quotient: styles, performance and practices. 
2010. peaklearning

300 Aquino, J.B. Adversity quotient, leadership style and performance of  secondary 
school heads and commitment to organizational values of  teachers in the province of  Tarlac. 
2013. Peaklearning 

301 Rafols, J.C. Profile, adversity quotient®, and multifactor leadership 
characteristics of  student affairs and services administrators: towards a leadership management 
training design. 2015. peaklearning

302 Baroa, E.D. Adversity quotient and leadership skills of  school 
administrators: basis for program enhancement. 2015. Peaklearning. Diakses 28 
Juni 2020.
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mengetahui kemampuannya untuk mengontrol peristiwa atau 
situasi selama masa kesulitan.303

Kinerja • 

 Menurut Rivai dan Basri (2005), kinerja adalah kesediaan 
seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu kegiatan 
dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab 
dengan hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut 
Bambang Guritno dan Waridin (2005), kinerja   merupakan 
perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan 
standar yang telah ditentukan. Semakian meningkatnya kinerja 
seseorang tentunya akan berbanding lurus dengan AQ yang 
dimilikinya. Tinggi rendah AQ seseorang akan mengambarkan 
kinerja dan produktivitasnya.304 Hal ini juga sesuai dengan 
beberapa hasil penelitian yang menyatakan kinerja seseorang 
akan mengambarkan AQ yang dimiliki orang tersebut, kinerja 
tinggi maka AQ nya tinggi pula.305 Senada dengan beberapa 
penelitan diatas menurut D’souza, R  (2006), kinerja seseorang 
sama dengan AQ.

303 Bautista, R.Lv, et al. Adversity quotient® and leadership styles among 
student leaders in bulacan state university. 2016. Peaklearning

304 Stoltz, P. G. Adversity quotient mengubah hambatan menjadi peluang 
(Jakarta: PT Gramedia, 2004).

305 Canivel, L.D. Principals’ adversity quotient: styles, performance and practices, 
2010. Peaklearning; Johnson, M.B. Optimism, adversity and performance: comparing 
explanatory style and AQ. 2005. Peaklearning; Capones, L.A.R. Adversity quotient 
and the performance level of  selected middle managers of  the different departments of  the city 
of  manila as revealed by the 360-degree feedback system. 2004. Peaklearning; Tripathi, S. 
Use of  adversity quotient® (aq®) in creating strong business leaders of  tomorrow, 2011. 
Peaklearning; Kusuma, H.I. Studi korelasional antara kecerdasan adversity dan motivasi 
berprestasi dengan kinerja kepala sekolah di lingkungan Yayasan Bpk Penabur Jakarta. 
Jurnal penddidikan Penabur No 2, 2004.; Aquino, J.B. Adversity quotient, leadership 
style and performance of  secondary school heads and commitment to organizational values of  
teachers in the province of  Tarlac, 2013. Peaklearning; Ablaña, M.V.B. And Danica J.I. 
Correlation between adversity quotient® and job performance of  lgu employees of  tayabas 
city: input to effective public personnel management, 2016. peaklearning
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Motivasi• 

 Motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensitas (intensity), 
arah (Direction), dan usaha individu terus menerus (presistence) 
konsisten menuju pencapaian tujuan. Intensitas menunjukan 
seberapa keras seseorang berusaha, tetapi intensitas tinggi 
tidak mungkin selalu mengarah pada hasil kinerja yang baik, 
kecuali usaha tersebut dilakukan dalam arah yang tepat demi 
menguntungkan organisasi. Karena itu harus dipertimbangkan 
kualitas usaha maupun intensitasnya.  

 Motivasi mempunyai dimensi usaha terus menerus. Motivasi 
merupakan ukuran berapa lama seseorang dapat menjaga 
usaha mereka. Individu yang termotivasi akan menjalankan 
tugas cukup lama untuk mencapai tujuan mereka. Oleh 
karena itu seorang siswa yang memiliki motivasi berprestasi 
yang tinggi akan memiliki AQ yang tinggi pula.306 Hal senada 
juga dijelaskan oleh Lestari, I.A,307 dan Alka, V.R.S,308 ketika 
seseorang termotivasi untuk belajar terus menerus untuk 
mencapai apa yang diharapkan maka mereka akan melewati 
segala rintangan dan kesulitan sehinggi orang tersebut pasti 
memiliki AQ yang tinggi.

306 Kusuma, H.I. Studi korelasional antara kecerdasan adversity dan motivasi 
berprestasi dengan kinerja kepala sekolah di lingkungan Yayasan Bpk Penabur Jakarta. 
Jurnal penddidikan Penabur No 2, 2004.; Cornista, G.A & Macasaet, C. J. Adversity 
quotient and achievement motivation of  selected third year and fourth year psychologis students 
of  de la salle lipa a.y. (thesis). The faculty of  the college of  education, arts, and 
sciences de la salle lipa. 2012-2013. Peaklearning; Devakumar, M. A study of  
adversity quotient of  secondary school students in relation to their academic self  concept and 
achievement motivation. 2014. peaklearning

307 Lestari, l.A. Influence of  motivation learning, learning  interests, and 
adversity quotient accounting students to learn academic achievement. (Thesis), Universitas 
Gunadarma, Jakarta, 2010.

308 Alka, V.R.S. A study of  secondary school students’ response to adversity in 
relation to certain psychological and performance factors. 2012.
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Minat • 

 Berhasil tidaknya suatu tujuan yang akan dicapai oleh seseorang 
bergantung kepada ada dan tidaknya kemauan seseorang. 
Dengan kemampuan ini berarti sudah ada suatu usaha untuk 
mencapai suatu kebutuhan atau tujuan yang diharapkan.  Jadi, 
kemauan ini merupakan suatu usaha aktif  karena adanya 
kebutuhan, dan usaha itu selalu didahului oleh kesadaran yang 
tergantung dan sesuai dengan segala kemungkinan yang ada 
pada diri masing-masing. Semakin tinggi minat yang dimiliki 
seseorang maka AQ juga semakin tinggi. Seseorang dengan 
kemauan yang tinggi untuk mendapatkan apa yang diinginkan 
akan meskipun banyak rintangan yang dihadapi.309

Prestasi • 

 Prestasi adalah bukti keberhasilan seseorang dalam belajar 
atau kemampuan seorang siswa dalam melakukan kegiatan 
belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. Prestasi 
siswa biasanya dalam bentuk nilai atau raport, untuk para 
siswa dalam meraih prestasi yang diinginkan maka salah 
satunya diperlukan faktor internal. Faktor internal dalam 
hal ini kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, sikap, 
minat, bakat, ketekunan, dan motivasi belajar (Syah, 2007). 
Namun kenyataan dilapangan siswa sering mengalami malas 
mengulang pelajaran, merasa sulit jika menghadapi soal-soal, 
frustasi jika ada masalah. Perasaan tertekan yang berulangkali 
terjadi pada diri siswa tersebut dapat menggangu proses 
berfikir yang normal sehingga berakibat rendahnya prestasi 
belajar. Untuk mendapatkan prestasi yang baik siswa perlu 
memiliki daya juang agar dapat meraih hasil yang maksimal. 
Beberapa penelitian yang menyatakan semakin tinggi AQ 
seseorang akan meramalkan prestasi tinggi bagi dirinya.310 

309 Ibid, Lestari, l.A. 2010.
310 Lestari, I.A. 2010; Huijuan, Z. 2009. The adversity quotient and academic 
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Kemandirian • 

 Kemandirian merupakan salah satu indikator kedewasaan 
seseorang yang ditandai dengan kemampuannya dalam 
melakukan segala sesuatu sendiri tanpa harus bergantung 
pada orang lain. Monks (2001), mengatakan bahwa orang yang 
mandiri akan memperlihatkan AQ yang tinggi. Menurut Yusuf  
(2000), dapat diketahui bahwa individu yang mandiri mampu 
memotivasi dirinya untuk bertahan dengan kesulitan yang 
dihadapi dan dapat menerima kegagalan dengan pikiran yang 
rasional. Kemandirian menurut Steinberg (2002) merupakan 
perkembangan dari independency yaitu kapasitas individu 
untuk berperilaku sesuai keinginannya dengan mencakup 
komponen emosional, kognitif  dan perilaku. Kemandirian 
ini juga dikonsepsikan sebagai self  governing person yaitu 
kemampuan menguasai diri. Kemandirian tersusun atas tiga 
aspek : (1) kemandirian emosional yaitu kemampuan individu 
untuk tidak tergantung secara emosional terhadap orang lain 
terutama orang tua, (2) kemandirian perilaku yaitu kemampuan 
mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab 
terhadap keputusan tersebut, dan (3) kemandirian nilai yaitu 
kemampuan untuk memaknai seperangkat prinsip tentang 
benar atau salah serta penting atau tidak penting. 

 Beberapa penelitian mengenai kemandirian pada remaja 
pernah dilakukan sebelumnya, seperti studi yang dilakukan oleh 
Masrun, dkk. (1986), mengenai kemandirian pada penduduk di 
tiga suku bangsa (Jawa, Batak, dan Bugis) menyatakan bahwa 

performance among college students at st. joseph’scollege, quezon city. undergraduate thesis the 
departments of  arts and sciences st. joseph’s college quezon city. Peaklearning; Williams, M. 
W. The relationship between principal response to adverstiy and student achievement. 2003. 
Peaklearning; Sausa, L. dkk. Predictive ability of  emotional intelligence and adversity 
quotient on academic performance of  usc college students, Philippines. 2015. Peaklearning; 
Bakare, B.M. Students’ adversity quotient and related factors as predictors of  academic 
achievement in the west african senior school certificate examination in southwestern Nigeria. 
2015. peaklearning
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ada beberapa indikator kemandirian lainnya yang dimiliki oleh 
para perantau seperti, mereka mencari sendiri pekerjaan tanpa 
bantuan orang lain, ketika mereka mengalami kesusahan seperti 
modal usaha yang sedikit, usaha yang mereka kerjakan tidak 
berjalan atau mengalami kegagalan maka mereka berusaha 
menyelesaikan sendiri karena mereka yakin mereka pasti 
bisa. Beberapa subjek mengatakan bahwa ketika mengalami 
masalah mereka berusaha untuk menyelesaikan sendiri karena 
mereka diajarkan untuk bekerja keras dan hidup mandiri di 
daerah orang dan mereka harus bertanggung jawab terhadap 
keputusan yang telah mereka ambil. Begitu pula dengan 
hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa wali dari 
perantau Batak, mengatakan bahwa mereka setelah diberikan 
pengarahan atau penjelesan mengenai daerah maka akan 
membiarkan pergi sendiri untuk mencari pekerjaan dan ketika 
mereka mengalami kesulitan jarang untuk menemui meminta 
bantuan karena mereka harus bisa menyelesaikan sendiri. 
Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemandirian 
adalah adversity quotient (AQ) (Gucci, 2015). Salah satu peran 
dari AQ adalah untuk meningkatkan motivasi,311 sedangkan 
motivasi merupakan salah satu faktor kemandirian. Stoltz 
mendefinisikan AQ adalah kemampuan untuk menghadapi 
kesulitan. Orang-orang yang memiliki AQ yang baik akan 
menjadikan hambatan, tantangan serta kesulitannya menjadi 
sebuah peluang. Senada dengan hal itu, Kusumawardhani, 
A, dkk.312 semakin mandiri seseorang maka ia akan mampu 
melewati segala kesulitan yang ada.

311 Stoltz, P. G. Adversity quotient mengubah hambatan menjadi peluang 
(Jakarta: PT Gramedia, 2004).

312 Kusumawardhani, A, dkk.. Hubungan kemandirian dengan adversity 
intelligence pada remaja tuna daksa di SLB-d YPAC Surakarta Konferensi Nasional 
II Ikatan Psikologi Klinis – Himpsi, 2011, 252-257. ISBN : 978-979-21-2845-1
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Dukungan sosial • 

 Carol Dweck, seorang profesor di University of  Illinois, 
mengemukakan bahwa respon seseorang terhadap kesulitan 
terbentuk lewat pengaruh-pengaruh dari orang tua, guru, 
teman sebaya, dan orang-orang yang mempunyai peran 
penting selama masa kanak-kanak.313 Hal ini menunjukkan 
bahwa orangtua, guru, dan teman sebaya memiliki peran 
penting dalam membentuk AQ anak. Dukungan sosial sangat 
penting dimiliki seseorang agar mampu memecahkan segala 
permasalahan yag dihadapi. Senada dengan penjelasan di 
atas, hasil penelitian Ekasari, A dan  Nur, H,314 dan Xiuzhen 
Fan, Y.T.315 manyatakan seseorang dengan dukungan sosial 
memiliki hubungan yang singnifikan dengan AQ.

Self  esteem• 

 Harga diri merupakan evaluasi individu terhadap dirinya 
sendiri secara rendah atau tinggi. Penilaian tersebut terlihat 
dari penghargaan mereka terhadap keberadaan dan keberartian 
dirinya. Individu yang memiliki harga diri yang tinggi akan 
menerima dan menghargai dirinya sendiri apa adanya. Dalam 
harga diri tercakup evaluasi dan penghargaan terhadap diri 
sendiri dan menghasilkan penilaian tinggi atau rendah terhadap 
dirinya sendiri. Penilaian tinggi terhadap diri sendiri adalah 
penilaian terhadap kondisi diri, menghargai kelebihan dan 
potensi diri, serta menerima kekurangan yang ada, sedangkan 
yang dimaksud dengan penilaian rendah terhadap diri sendiri 
adalah penilaian tidak suka atau tidak puas dengan kondisi diri 

313 Ibid, Stoltz, P. G. 2004. 
314 Ekasari, A dan Nur, H. 2009. Hubungan antara adversity quotient 

dan dukungan sosial dengan intensi untuk pulih dari ketergantungan narkotika alkohol 
psikotropika dan zat adiktif  (napza) pada penderita di wilayah bekasi utara-lembaga kasih 
Indonesia. Jurnal FISIP: SOUL  Vol 2, No 2

315 Xiuzhen Fan, Y.T. 2014. Adversity quotients, environmental variables and 
career adaptability in student nurses. Journal of  Vocational Behavior Volume 85, 
Issue 3, Desember 2014, 251–257.
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sendiri, tidak menghargai kelebihan diri dengan melihat diri 
sebagai sesuatu yang selalu kurang. Selanjutnya Alka, V.R.S, 
HemaG & Sanjay, M.G.316 menyetakan bahwa seseorang yang 
memiliki penghargaan diri ia mampu melewati segala kesulitan 
maka ia memiliki AQ yang tinggi pula.

Self  efikasi• 

 Self  efficacy adalah keyakinan bahwa individu dapat 
menyelesaikan masalah, hal ini muncul karena adanya 
pengalaman dan keyakinan akan kemampuan untuk berhasil 
dalam kehidupan. Self  efficacy membuat individu lebih efektif  
dalam kehidupan.  Individu yang tidak yakin dengan efficacynya 
bagaikan kehilangan jati dirinya, dan secara tidak sengaja 
memunculkan keraguan dirinya.  Individu dengan self  efficacy 
yang baik, memiliki keyakinan, menumbuhkan pengetahuan 
bahwa dirinya memiliki bakat dan keterampilan yang dapat 
digunakan untuk mengontrol lingkungannya. Self  efikasi yang 
tinggi maka AQ seseorang juga tinggi.317

Resilience• 

 Resiliensi diakui sangat menentukan kesuksesan. Hal ini bisa  
didapatkan jika mereka memiliki kemampuan untuk merubah 
hambatan tersebut menjadi sebuah peluang.318 Reivich dan 
Shatte,319 menyatakan ada 7 kemampuan yang membentuk 

316 Alka, V.R.S. A study of  secondary school students’ response to adversity in 
relation to certain psychological and performance factors, 2012. HemaG & Sanjay, M.G. 
Adversity quotient for prospective higher education. The International Journal of  Indian 
Psychology Volume 2, Issue 3, 2015.

317 Legaspi, A. Adversity quotient and self-efficacy of  teenage mothers. 2012. 
Peaklearning; Bakare, B.M. Students’ adversity quotient and related factors as predictors of  
academic achievement in the west african senior school certificate examination in southwestern 
Nigeria. 2015. peaklearning

318 Titus Ng. Organizational resilience and adversity quotient of  singapore 
companies. IPEDR. V65. 2013, 17. 

319 Reivich, K. And Shatte, A. The resilience factor (New York: Random 
House, Inc. 2002).
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resiliensi yaitu regulasi emosi, analisis penyebab masalah, 
pengendalian impuls, optimisme, empati, efikasi diri, dan 
reaching out. Lebih lanjut Grotberg,320 menambahkan bahwa 
temperamen merupakan salah satu faktor pembentuk 
resiliensi, dan termasuk dalam kemampuan interpersonal 
yang dimiliki individu (I Can). Salah satu bentuk otonomi 
dan tanggungjawab dalam I Am (kemampuan pribadi) 
adalah kemampuan individu dalam menghadapi masalah dan 
memberdayakannya menjadi peluang (AQ), karena orang 
yang mempunyai AQ tinggi tidak akan mempersalahkan 
orang lain sambil mengelakkan tanggungjawab.321  Senada 
dengan hal tersebut Olila, R.G,322 manyatakan seseorang yang 
mampu mengenali atau memahami temperamen diri sendiri, 
diharapkan individu dapat mengetahui berapa lama waktu 
yang diperlukan untuk berkomunikasi, membantu individu 
untuk mengetahui kecepatan bereaksi, dan berapa banyak 
individu mampu sukses dalam berbagai situasi.

Emotional intelligence• 

 Patton (1998) mengatakan bahwa individu yang memiliki 
kecerdasan emosional akan mampu menghadapi tantangan 
dan mempertahankan semangat hidup. Memiliki kecerdasan 
emosional yang tinggi dapat berpengaruh pada bagaimana 
seseorang mengendalikan emosinya dengan baik, sehingga 
dapat menjalankan tugas dengan baik.323 Emotional intelligence 
(EI) merupakan faktor penentu kemampuan seseorang dalam 
mengahadapi tantangan, hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

320 Grotberg, E.H. Tapping your inner strength (Oakland: New Harbinger 
Publication, Inc. 1999).

321 Ibid, Stoltz, P. G. 2004.
322 Olila, R.G. Adversity quotient and personal characteristics as correlates of  

the personality-temperament traits of  educators in selected public and private educational 
institutions, 2012. peaklearning

323 Devina, S. Hubungan antara kecerdasan emosional dan prokrastinasi pada 
mahasiswa yang Menyusun Skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, 2011.
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Daloos, M.J.O,324 Sausa , L et al,325 Siphai, S,326 dan Villagonzalo, 
R.R,327 bahwa EI memiliki hubungan yang singnifikaan dengan 
AQ seseorang. 

Self-concept• 

 Konsep diri adalah pikiran dan keyakinan seseorang mengenai 
dirinya sendiri. William D. Brooks mendefinisikan konsep diri 
sebagai “persepsi yang bersifat fisik, social,dan psikologis, 
mengenai diri kita yang didapat dari pengalaman dan interaksi 
kita dengan orang lain”. Jadi, konsep diri adalah pandangan 
dan perasaan tentang diri kita. Persepsi tentang diri ini dapat 
bersifat psikologis, sosial, dan fisis (Rakhmat, 2003). Oleh 
karena itu persepsi yang baik terhadap diri kita bahwa kita 
mampu untuk melewati segala rintangan atau kesulitan 
membuat kita mampu melewati sekulitan tersebut. Hal ini 
lah yang membuat konsep diri seseorang memiliki hubungan 
dengan AQ seseorang. menurut Fitriana, A,328 dan Devakumar 
M,329 seseorang dengan konsep diri yang tinggi akan memiliki 
AQ yang tinggi pula.

Karakter • 

 Karakter merupakan ciri, gaya, sifat, atau pun katakeristik 
diri seseorang yang berasal dari bentukan atau pun tempaan 

324 Daloos, M.J.O. Emotional intelligence and adversity quotient of  selected 
helping professionals. 2015. Peaklearning.

325 Sausa, L, dkk. Predictive ability of  emotional intelligence and adversity 
quotient on academic performance of  usc college students, Philippines, 2015. Peaklearning.

326 Siphai, S. Influences of  moral, emotional and adversity quotient on good 
citizenship of  rajabhat university’s students in the northeast of  Thailand. Educational 
Research and Reviews Vol. 10(17), 2015, 2413-2421.

327 Villagonzalo, R.R. Intelligence quotient, emotional quotient, spiritual quotient, 
and adversity quotient® and the academic performance of  students. 2016. peaklearning

328 Fitriana, A Self  concept dengan adversity quotient pada kepala keluarga 
difabel tuna daksa.  Jurnal Online Psikologi Vol 1, No 1, 2013.

329 Devakumar, M A study of  adversity quotient of  secondary school 
students in relation to their academic self  concept and achievement motivation, 
2014. peaklearning
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yang didapat dari lingkungan sekitarnya. Karakter dibentuk 
melalui proses pembelajaran di beberapa tempat, seperti di 
rumah, sekolah, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal. 
Pihak-pihak yang berperan penting dalam pembentukan 
karakter seseorang yaitu keluarga, guru, dan teman sebaya. 
Karakter seseorang biasanya akan sejalan dengan perilakunya. 
Bila seseorang selalu melakukan aktivitas yang baik seperti 
sopan dalam berbicara, suka menolong, atau pun menghargai 
sesama, maka kemungkinan besar karakter orang tersebut juga 
baik, akan tetapi jika perilaku seseorang buruk seperti suka 
mencela, suka berbohong, suka berkata yang tidak baik, maka 
kemungkinan besar karakter orang tersebut juga buruk.330 

Stres • 

 Menurut Stoltz, (2004) adversity quotient berakar pada 
bagaimana seseorang merasakan dan menghubungkan 
dengan tantangan-tantangan dalam hidup. Situasi sulit dan 
tantangan dalam hidup dapat diatasi dengan adversity quotient 
yang baik, karena jika seseorang memiliki adversity quotient yang 
tinggi akan menjadikan seseorang memiliki kegigihan dalam 
hidup dan tidak mudah menyerah. Seseorang yang memiliki 
adversity quotient yang tinggi ia akan memiliki kekebalan atas 
ketidakmapuan dirinya menghadapai masalah dan tidak akan 
mudah terjebak dalam kondisi keputusasaan. Menurut Alka, 
V.R.S,331 stress yang positif  atau stress yang rendah menjukan 
tingkat AQ yang tinggi pada seseorang.

Kepuasan kerja• 

 Konsep adversity quotient ini terkait erat dengan keberhasilan 
karena dalam menjalankan usahanya memerlukan keberanian 

330 Haller, H.E Adversity and obstacles in the shaping of  prominent 
leaders: a hermeneutic phenomenological inquiry, 2005. peaklearning

331 Alka, V.R.S. A study of  secondary school students’ response to adversity in 
relation to certain psychological and performance factors, 2012.
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untuk menghadapi kegagalan, dan kemauan untuk mencoba 
terus-menerus sampai berhasil. Secara keseluruhan konsep 
adversity quotient merupakan suatu kerangka konseptual dalam 
memahami dan meningkatkan keberhasilan.332 Keberhasilan 
yang dicapai seseorang dapat mempengaruhi kepuasan dalam 
bekerja sehingga sudah pasti ketika seseorang memiliki 
kepuasan atas pekerjaanya mereka pasti memiliki AQ yang 
tinggi karena sudah mampu melewati segala rintangan dan 
mendapat keberhasilan.333

Kesehatan • 

 Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa 
pengertian kesehatan adalah “suatu keadaan fisik, mental, dan 
sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau 
kelemahan”. Hal ini menandakan jika orang tersebut sehat 
pasti dia memiliki Adversity Quotient yang baik.334

 Locus of  control•  

 Semakin rendah adversity quotient seseorang maka semakin 
besar kemungkinannya orang tersebut merasakan bahwa 
peristiwa-peristiwa yang buruk berada di luar kendali (locus 
of  control eksternal), dan sedikit orang mampu mencegahnya 
atau membatasi kerugian-kerugiannya.335 Sebaliknya orang 
yang memiliki dimensi C tinggi merasa bahwa pada setiap 
kejadian ia memiliki kendali di dalamnya, sehingga ia dapat 
mengubah situasi tersebut menjadi lebih baik sesuai dengan 
keinginannya (locus of  control internal).336

332 Henky, & Ida, Modal wirausaha sukses, Jurnal Penelitian Fakultas 
Ekonomi, 2012, 1-18.

333 Bantang, F.O, et al. The relationship of  personal characteristics and 
job satisfaction to adversity quotient of  police officers in manila police district, 2013. 
peaklearning

334 Ibid, Stoltz, P. G. 2004.
335 Ibid, Stoltz, P. G. 2004.
336 Ramadhanu, M dan Cahyaning, S. Adversity quotient ditinjau dari 

orientasi locus of  control pada individu difabel. Journal.umm vol 2 no 1 2014.
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Parenting styles•  

 Grotberg (1999) menyatakan bahwa pola asuh orang tua dan 
respon lingkungan sosial di sekitar anak memberikan dukungan 
dan dasar kemampuan anak untuk menyikapi kesulitan hidup. 
Dengan kata lain Adversity quotient dipengaruhi oleh lingkungan 
dimana setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda 
dan cara menyikapi yang berbeda terhadap suatu lingkungan 
tertentu baik formal maupun informal.337

Kecerdasan • 

 Menurut kamus psikologi dari Chaplin kecerdasan adalah 
kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap 
situasi baru secara tepat dan efektif. Jika seseorang dalam 
kesulitan maka untuk keluar dari masalah tersebut butuh 
kecerdasan agar tepat dan efektif  dalam menyelsaikan masalah 
tersebut.338

Genetika• 

 Genetika terkait dengan hereditas, yaitu pewarisan sifat-sifat 
tertentu dari orang tua individu. Selain karakteristik fisik, 
faktor genetika juga mempengaruhi sikap seseorang. Adversity 
quotient memang tidak diturunkan secara genetis sebagaimana 
karakteristik fisiologis seseorang. Hanya saja karena AQ adalah 
hasil dari proses belajar individu, maka pembentukannya 
membutuhkan kemampuan dasar yang harus terpenuhi.339

Bakat • 

 Menurut Crow & crow (1989) Bakat merupakan anggapan 
kualitas yang di miliki oleh setiap manusia yang memiliki 
tingkatan beragam. Jadi kemampuan yang di miliki oleh 

337 Yakoha, M et al Parenting styles and adversity quotient of  youth 
at pattani foster home. Procedia - Social and Behavioral Sciences 205, 2015, 
282-286.

338 Ibid,  Stoltz, P. G. 2004. 
339 Ibid, Stoltz, P. G. 2004. 
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seseorang untuk dapat mempelajari sesuatu dalam waktu 
pendek di bandingkan dengan orang lain dan memiliki 
hasil yang lebih baik pula. Bakat telah dimiliki oleh setiap 
manusia dari ia lahir ke dunia ini. Begitu juga ketika mereka 
mendapatkan situsai yang kurang sesuai atau sebuah kesulitan 
mereka mempunyai cara merespon yang berbeda-beda.340

Pendidikan • 

 Pendidikan terkait dengan proses belajar, yaitu perubahan 
yang relatif  permanen pada perilaku individu sebagai akibat 
dari latihan. Proses belajar tersebut tidak hanya berlangsung 
secara formal di sekolah atau bangku perkuliahan, namun 
dapat berlangsung secara informal di tengah-tengah keluarga 
dan lingkungan sosial individu. Adversity quotient tidak 
terlepas dari pengaruh pendidikan yang dialami seseorang di 
awal kehidupan yaitu keluarga. Menurut Stoltz pendidikan 
seseorang merupakan salah satu faktor dari AQ. Dengan kata 
lain Adversity quotient dipengaruhi oleh lingkungan dimana 
setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda dan cara 
menyikapi yang berbeda terhadap suatu lingkungan tertentu 
baik formal maupun informal.341

Keyakinan • 

 Keyakinan diartikan sebagai penilaian subjektif  terhadap 
sesuatu, termasuk pemahaman sesorang terhadap diri sendiri 
dan lingkungannya. Keyakinan juga diperoleh dari hasil 
belajar. Keyakinan juga dipengaruhi oleh latar belakang 
budaya tempat individu hidup, seperti budaya di sekolah 
maupun rumah. Stoltz mengungkapkan bahwa keyakinan akan 
menimbulkan motivasi dan sebagian besar orang yang sangat 
sukses memiliki faktor keyakinan di dalam dirinya. Keyakin 

340 Ibid, Stoltz, P. G. 2004.
341 Ibid, Stoltz, P. G. 2004.
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dalam diri seseorang akan mempengaruhi cara seseorang 
dalam merespon kesulitian Efnita, dkk.342

e. Program peningkatan Kecerdasan Adversitas

Stoltz,343 mengemukakan bahwa cara untuk mengembangkan 
dan menerapkan AQ dapat diringkas dalam kata LEAD yaitu: (a) 
Listened (dengar). Mendengarkan cara seseorang dalam merespon 
kesulitan merupakan cara penting dalam merubah AQ seseorang. 
(b) Explored (gali). Seseorang diminta untuk berfikir tentang asal-
usul masalah tersebut berasal dari mana, apakah dari diri mereka 
sendiri atau dari luar diri. Kemudian mereka diminta untuk membuat 
problem solving dari masalah tersebut. (c) Analized (analisa). 
Seseorang dimita menganaisa bukti apa yang menyebabkan dia 
tidak bisa mengendalikan masalah, bukti bahwa kesulitan itu harus 
menjaangkau wilayah lain dalam kehidupan, serat bukti mengapa 
kesulitan itu harus berlangsung lebih lama dari semestinya. Fakta-
fakta ini perlu dianalisis untuk menemukan beberapa faktor yang 
mendukung AQ seseorang. (d) Do (lakukan). Seseorang pada tahap 
ini harus bisa memilih tindakat yang tepat untuk mengendalikan 
situasi yang sulit, kemudian membbatsi jangkaun keberlangsungan 
masalah saat kesulitan itu terjadi. 

Program LEAD banyak digunakan oleh beberapa peneliti 
dintaranya Almeida,344 Sachdev, P,345 Santos, M.C.J,346 Devakumar, 
M.347 Namun program peningkatan AQ seseorang tidak hanya 

342 Efnita, dkk. Adversity quotient pada pedagang etnis cina. Indigenous: 
Jurnal Ilmiah Psikologi Vol 9 No 2, 2007.

343 Ibid, Stoltz, P. G. 2004. 
344 Almeida, A. Development of  a programmme for enhancing the adversity 

quotient® of  junior college students. 2009. Peaklearning
345 Sachdev, P. Effectiveness of  an intervention programme to develop  adversity 

quotient of  potential leaders, 2009. peaklearning
346 Santos, M.C.J. Assessing the effectiveness of  the adapted adversity quotient 

program in a special education school. Journal Of  Arts, Science & Commerce. Vol.- 
III,Issue-4(2), 2012.

347 Devakumar, M. A study of  adversity quotient of  secondary school students in 
relation to their academic self  concept and achievement motivation. 2014. peaklearning
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mengunakan LEAD diantaranya ada program pengingkatan AQ 
dengan Storytelling yang digunakan oleh Dirgantini, A.348 Dirgantini, 
A membuktikan Adversity Quotient (AQ) efektif  ditingkatkan 
melalui program kegiatan Storytelling dengan media scrapbook.  
Program Storytelling yang dilakukan oleh Dirgantini, A. dikembangkan 
dalam bentuk diskusi, pelatihan seperti (training motivation) dan 
pendampingan pada sesi konseling untuk mengimplementasikan isi 
materi cerita dan hasil pelatihan. Pelatihan diberikan bagi para santri 
dengan membawakan tiga buah cerita yang diambil dari kumpulan 
cerita pada kitab Al-Muthola’ah yakni, Al-Hariq (kebakaran), Halawah 
Al Kasbi (buah dari kesuksesan) dan terakhir cerita inspirasi The 
Road Struggle to be Soliha Girl. Seluruh cerita-cerita tersebut sesuai 
dengan peningkatan adversity quotient (daya juang) santri. 

Program peningktan AQ lainnya dengan cara memberikan tiga 
belas  aktivitas yang dirancang dalam program tersebut: Ice breaker, 
Never Give Up, Real Life experience (siswa diberikan aktivitas yang 
menghadapkan mereka dalam situasi sulit), the Roots (siswa dibagi 
dalam grup dan ditugaskan untuk menyelesaikan suatu masalah), 
Seven summits (aktivitas tentang kekuatan untuk menghadapi situasi 
atau kesulitan), go ahead (siswa diarahkan untuk berpikir optimis dan 
memiliki resiliensi atau daya tahan dalam menghadapi kesulitan), 
What bothers you (aktivitas ini berdasarkan metode problem solving), 
trouble Shooter (siswa akan mengaplikasikan filosofi dari orang-
orang dan tokoh-tokoh penting), learning by cognition, super Idols, 
Alive,Leadership, dan Motivational Quotes(memberikan quotes motivasi 
yang dapat membantu siswa untuk terus bergerak maju dalam 
menghadapi kesulitan). Tiga belas aktifitas ini dirancang agar siswa 
belajar menghadapi kesulitan secara nyata, dan mengubah persepsi 

348 Dirgantini, A. Pengembangan storytelling dengan media scrapbook untuk 
meningkatkan adversity quotient santri di pesantren salafi al fithrah surabaya. (undergraduate 
thesis) UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. 
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mereka tentang hambatan dan kesulitan menjadi tantangan dan 
harapan. 349

f. Karakter manusia berdasarkan tinggi rendahnya Kecerdasan 
Adversitas

Ada tiga kelompok tipe manusia ditinjau dari tingkat 
kemampuannya di dalam merespon suatu kesulitan, yaitu:350

Quitters1. . Mereka yang berhenti adalah seseorang yang 
memilih untuk keluar, menghindari kewajiban, mundur 
dan berhenti apabila menghadapi kesulitan.Quitters 
(mereka yang berhenti), orang-orang jenis ini berhenti di 
tengah proses pendakian, gampang putus asa, menyerah.351 
Orang dengan tipe ini cukup puas dengan pemenuhan 
kebutuhan dasar atau fisiologis saja dan cenderung pasif, 
memilih untuk keluar menghindari perjalanan, selanjutnya 
mundur dan berhenti. Para quitters menolak menerima 
tawaran keberhasilan yang disertai dengan tantangan dan 
rintangan. Orang yang seperti ini akan banyak kehilangan 
kesempatan berharga dalam kehidupan. Dalam hirarki 
Maslow tipe ini berada pada pemenuhan kebutuhan 
fisiologis yang letaknya paling dasar dalam bentuk 
piramida.

Campers2. . Campers atau satis-ficer (dari kata satisfied = puas 
dan suffice =mencukupi) .Golongan ini puas dengan 
mencukupkan diri dan tidak mau mengembangkan diri.
Tipe ini merupakan golongan yang sedikit lebih banyak, 
yaitu mengusahkan terpenuhinya kebutuhan keamanan 
dan rasa aman pada skala hirarki Maslow. Kelompok ini 

349 Jain, P. Development of  a programmme for enhancing adversity quotient® of  
std viiith students, 2013. peaklearning

350 Stoltz, P. G. Adversity quotient mengubah hambatan menjadi peluang. 
(Jakarta: PT Gramedia, 2005), 18.

351 Ginanjar. Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power, Sebuah Inner 
Journey Melalui Al-Ihsan (Jakarta: Penerbit Arga, 2001), 271.
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juga tidak tinggi kapasitasnya untuk perubahan karena 
terdorong oleh ketakutan dan hanya mencari keamanan 
dan kenyamanan. Campers setidaknya telah melangkah 
dan menanggapi tantangan, tetapi setelah mencapai tahap 
tertentu, campers berhenti meskipun masih ada kesempatan 
untuk lebih berkembang lagi. Berbeda dengan quitters, 
campers sekurang-kurangnya telah menanggapi tantangan 
yang dihadapinya sehingga telah mencapai tingkat 
tertentu.

Climbers. 3. Climbers (pendaki) mereka yang selalu optimis, 
melihat peluangpeluang, melihat celah, melihat senoktah 
harapan di balik keputusasaan, selalu bergairah untuk 
maju.Nokta kecil yang dianggap sepele, bagi para 
Climbers mampu dijadikannya sebagai cahaya pencerah 
kesuksesan.352 Climbers merupakan kelompok orang yang 
selalu berupaya mencapai puncak kebutuhan aktualisasi 
diri pada skala hirarki Maslow. Climbers adalah tipe manusia 
yang berjuang seumur hidup, tidak perduli sebesar apapun 
kesulitan yang datang. Climbers tidak dikendalikan oleh 
lingkungan, tetapi dengan berbagai kreatifitasnya tipe ini 
berusaha mengendalikan lingkungannya. Climbers akan 
selalu memikirkan berbagai alternatif  permasalahan dan 
menganggap kesulitan dan rintangan yang ada justru 
menjadi peluang untuk lebih maju, berkembang, dan 
mempelajari lebih banyak lagi tentang kesulitan hidup. 
Tipe ini akan selalu siap menghadapi berbagai rintangan 
dan menyukai tantangan yang diakibatkan oleh adanya 
perubahan-perubahan.

Kemampuan quitters, campers, dan climbers dalam menghadapi 
tantangan kesulitan dapat dijelaskan bahwa quitters memang tidak 
selamanya ditakdirkan untuk selalu kehilangan kesempatan namun 

352 Ginanjar, Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power, Sebuah Inner 
Journey Melalui Al-Ihsan, 17.
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dengan berbagai bantuan, quitters akan mendapat dorongan untuk 
bertahan dalam menghadapi kesulitan yang sedang ia hadapi. 
Kehidupan climbers memang menghadapi dan mengatasi rintangan 
yang tiada hentinya. Kesuksesan yang diraih berkaitan langsung 
dengan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan, 
setelah yang lainnya meyerah, inilah indikator-indikator adversity 
quotient yang tinggi.

Dalam hirarki Maslow dapat dijelaskan hubungan quitters, 
campers, dan climbers pada gambar 3.2, sebagai berikut :

 C l i m b e r s

C a m p e r s

Q u i t t e r s 

Gambar 3.2. 
Hirarki Kebutuhan Maslow.353

E. Urgensi Kecerdasan Integratif
Djoko Saryono menyampaikan sejumlah alasan tentang 

pentingnya pengembangan kecerdasan integratif  (kecerdasan 
intelektual, emosional, dan spiritual), antara lain: 354 Pertama, 
pendidikan modern kita selama ini hasil-hasilnya sangat menekankan 
dan mengunggulkan kualitas intelektual atau kepandaian yang 

353 Stoltz, P. G. Adversity quotient mengubah hambatan menjadi peluang, 23.
354 Siti Mahmudah, Mengembangkan Kecerdasan Integratif  ,149. 
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dilambangkan dengan IQ. Kedua, berdasarkan pandangan-
pandangan dan teori-teori pendidikan mutakhir selalu menyerukan 
dan menyarankan agar pendidikan tidak hanya mencakup 
pengembangan kecerdasan intelektual atau IQ saja, tetapi juga 
EQ (kecerdasan emosi) dan SQ (kecerdasan spiritual). Ketiga, telah 
menjadi tugas dunia pendidikan di mana pendidikan harus berpusat 
pada pengembangan pribadi dan intelektual, karena hal tersebut 
merupakan salah satu hak asasi manusia. 

Berlandaskan pentingnya pengembangan kecerdasan integratif  
maka pendidikan merupakan wahana yang tepat bagi pengembangan 
dan perubahan cara berpikir dan perilaku individu. Pendidikan pun 
mempunyai misi untuk menyiapkan manusia dan masyarakat religius, 
demokratis, memiliki kemampuan untuk memahami, menghayati, 
mengamalkan, dan mengembangkan secara terus menerus nilai-
nilai budaya yang mengutamakan kemandirian dan keunggulan 
dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan 
akan dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan dalam rangka 
mewujudkan pendidikan integratif  yang mencoba secara maksimal 
mengembangkan ketiga potensi manusia tersebut. Terlebih dalam 
kondisi sekarang di mana tuntutan kepada sumber daya manusia 
yang unggul menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.
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B A B  I V

mODEL mANAJEmEN SPIRITUAL 
LEADERSHIP DALAm mEmBANgUN 

KECERDASAN INTEgRATIf

A. Pendahuluan
Setiap individu memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. 

Menurut Prijosaksono (2002) ada sebuah jenis kepemimpinan yang 
disebut dengan Q Leader. Kepemimpinan Q dalam hal ini memiliki 
empat makna. Pertama, Q berarti kecerdasan atau intelligence, 
misalnya IQ (Kecerdasan Intelektual), EQ (Kecerdasan Emosional), 
dan SQ (Kecerdasan Spiritual). Q Leader berarti seorang pemimpin 
yang memiliki kecerdasan IQ-EQ-SQ yang cukup tinggi. Kedua, Q 
Leader berarti kepemimpinan yang memiliki quality, baik dari aspek 
visioner maupun aspek manajerial. Ketiga, Q Leader berarti seorang 
pemimpin yang memiliki qi (dibaca ‘chi’ bahasa Mandarin yang 
berarti energi kehidupan). Makna Q keempat adalah seperti yang 
dipopulerkan oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai qolbu atau 
inner self. Seorang pemimpin sejati adalah seseorang yang sungguh-
sungguh mengenali dirinya (qolbu-nya) dan dapat mengelola dan 
mengendalikannya (self  management atau qolbu management). 
Menjadi seorang pemimpin Q berarti menjadi seorang pemimpin 
yang selalu belajar dan bertumbuh senantiasa untuk mencapai tingkat 
atau kadar Q (intelligence–quality–qi-qolbu) yang lebih tinggi dalam 
upaya pencapaian misi dan tujuan organisasi maupun pencapaian 
makna kehidupan setiap pribadi seorang pemimpin. 
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Kepemimpinan Q merupakan aspek penting dalam 
membangun kecerdasan integratif, sebab hal ini mengandung 3C , 
yaitu: a) Perubahan karakter dari dalam diri (character change); b) Visi 
yang jelas (clear vision), c) Kemampuan atau kompetensi yang tinggi 
(competence).

Ketiga hal di atas dilandasi oleh suatu sikap disiplin yang 
tinggi untuk senantiasa tumbuh, belajar dan berkembang baik secara 
internal (pengembangan kemampuan intrapersonal, kemampuan 
teknis, pengetahuan) maupun dalam hubungannya dengan orang 
lain (pengembangan kemampuan interpersonal dan metode 
kepemimpinan).  Seperti yang dikatakan oleh John Maxwell: ”The 
only way that I can keep leading is to keep growing. The day I stop growing, 
somebody else takes the leadership baton. That is the way it always it.” Satu-
satunya cara agar saya tetap menjadi pemimpin adalah saya harus 
senantiasa bertumbuh. Ketika saya berhenti bertumbuh, orang lain 
akan mengambil alih kepemimpinan tersebut. Sejatinya, seorang 
pemimpin harus berorientasi pada pelayanan terhadap yang 
dipimpinnya. Dalam istilah arab dikenal dengan sebutan al Imamu 
khodimul ummah, yang artinya seorang pemimpin itu adalah pelayan 
bagi rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteks ini, konsep al-Imamu 
khodimul ummah, minimal dapat dicermati dari tiga hal, yaitu: (1) Hati 
yang melayani. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam 
diri sendiri.   Kepemimpinan menuntut suatu transformasi dari 
dalam hati dan perubahan karakter. Kepemimpinan sejati dimulai 
dari dalam dan kemudian bergerak ke luar untuk melayani mereka 
yang di pimpinnya (al-Imamu Khodimul Ummah); (2) Kepala yang 
melayani. Seorang pemimpin sejati tidak cukup hanya memiliki hati 
atau karakter semata, tetapi juga harus memiliki serangkaian metoda 
kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif. Banyak 
sekali pemimpin memiliki kualitas dari aspek yang pertama, yaitu 
karakter dan integritas seorang pemimpin, tetapi ketika menjadi 
pemimpin formal, justru tidak efektif  sama sekali karena tidak 
memiliki metode kepemimpinan yang baik. Metoda kepemimpinan 
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yang baik mengarah pada kepemimpinan efektif  dengan visi yang 
jelas, responsif, aktif  dan proaktif. Visi ini  merupakan sebuah 
daya atau kekuatan untuk melakukan perubahan, yang mendorong 
terjadinya proses ledakan kreativitas yang tinggi melalui integrasi 
maupun sinergi berbagai keahlian dari orang-orang yang ada dalam 
organisasi tersebut. Misalnya kisah Khulafaurrasyidin dapat menjadi 
cerminan dari sebuah soliditas kepemimpinan Rasul melalui 
kelebihan dari masing-masing pribadi mereka. Abu Bakar Assiddiq 
merupakan cermin pribadi sederhana, penuh sikap bijak. Umar bin 
Khottab merupakan representasi pribadi yang kuat dan pemberani. 
Usman bin Affan adalah sosok konglomerat yang dermawan, 
sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah sosok pemuda yang cerdas 
dan cekatan. Kepemimpinan adalah proses untuk membawa orang-
orang atau organisasi yang dipimpinnya menuju suatu tujuan (goal) 
yang jelas. Tanpa visi, kepemimpinan tidak ada artinya sama sekali. 
Visi inilah yang mendorong sebuah organisasi untuk senantiasa 
tumbuh dan belajar, serta berkembang dalam mempertahankan 
survivalnya sehingga bisa bertahan sampai beberapa generasi. 
Seorang pemimpin yang efektif  adalah ia yang sangat responsive, 
selalu tanggap terhadap setiap persoalan, kebutuhan, harapan 
dan impian dari mereka yang dipimpinnya. Selain itu, Ia selalu 
aktif  dan proaktif  dalam mencari solusi dari setiap permasalahan 
ataupun tantangan yang dihadapi organisasinya. (3) Tangan 
yang melayani. Pemimpin sejati bukan sekedar memperlihatkan 
karakter dan integritas, serta memiliki kemampuan dalam metode 
kepemimpinan, tetapi dia harus menunjukkan perilaku maupun 
kebiasaan seorang pemimpin. Dalam buku Ken Blanchard tersebut 
disebutkan ada empat perilaku seorang pemimpin, yaitu: Pemimpin 
tidak hanya sekedar memuaskan mereka yang dipimpinnya, tetapi 
sungguh-sungguh memiliki kerinduan kepada Sang Khaliq. Artinya 
dia hidup dalam perilaku yang sejalan dengan ajaran Allah SWT. 
Dia memiliki misi untuk senantiasa memuliakan Allah SWT dalam 
setiap apa yang dipikirkan, dikatakan dan diperbuatnya. Pemimpin 
menurut Danah Zohar, penulis buku Spiritual Intelligence: SQ the 
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Ultimate Intelligence, salah satu tolok ukur kecerdasan spiritual adalah 
kepemimpinan yang melayani (servant leadership). Bahkan dalam suatu 
penelitian yang dilakukan oleh Gay Hendrick dan Kate Luderman, 
menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang berhasil membawa 
perusahaannya ke puncak kesuksesan biasanya adalah pemimpin 
yang memiliki SQ yang tinggi. Mereka biasanya adalah orang-orang 
yang memiliki integritas, terbuka, mampu menerima kritik, rendah 
hati, mampu memahami orang lain dengan baik, terinspirasi oleh 
visi, mengenal dirinya sendiri dengan baik, memiliki spiritualitas 
yang tinggi, dan selalu mengupayakan yang terbaik bagi diri 
mereka sendiri maupun bagi orang lain. terlepas dari hal tersebut, 
realitas sosial di masyarakat telah menuntut lembaga pendidikan 
agar mampu menghasilkan output siswa yang cakap, kreatif  dan 
produktif. Sayangnya tidak sedikit pembelajaran di sekolah selama 
ini telah mengabaikan aspek afektif  dan psikomotorik sehingga 
banyak lulusan yang tidak mampu bersaing dalam dunia kerja. Oleh 
karena itu, untuk mempersiapkan lulusan yang mampu bersaiang 
dalam menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan lembaga 
pendidikan yang mengutamakan aspek karakter dan kecerdasan. 
Dengan adanya manajemen spiritual leadership dalam membangun 
kecerdasan integratif  diharapkan lembaga pendidikan dapat 
meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik, baik dari segi 
kualitas maupun kuantitas.

B. Model Manajemen Spiritual Leadership dalam 
Membangun Kecerdasan Integratif
Sodang P. Siagian menegaskan bahwa inti manjemen ialah 

kepemimpinan, sehingga manifestasi yang paling nyata dari 
manajemen ialah kepemimpinan.355 Dengan kata lain, manajemen 
lebih luas daripada kepemimpinan, atau kepemimpinan berada 

355 Sodang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial (Jakarta: Bina Aksara, 
1989), 8.
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dalam lingkup manajeman, sehingga keduanya memiliki hubungan 
yang erat.

Model hubungan antara manajemen dan kepemimpinan dapat 
dicermati pada Hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu:

قل: عنهما  الل  رضي  هريرة  وأبى  ِرىِّ  ُدرْ الرْ َسِعيٍد  َأِبى   َعنرْ 
َثَلَثٌة َخَرَج  ِإَذا   « وسلم-  عليه  الل  -صلى  اللَِّ  َرُسوَل   قال 

داود{ ابو  }رواه   » َأَحَدُهمرْ  َفلرُْيَؤمُِّروا  َسَفٍر  ِفى 
“Dari Abu Said dari Abu Hurairah bahwa keduanya berkata, 
Rasulullah bersabda, “Apabila tiga orang keluar bepergian, hendaklah 
mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin.” (HR. Abu 
Dawud)356

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa kepemimpinan begitu 
penting sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Begitu 
pentingnya kepemimpinan ini, mengharuskan setiap perkumpulan 
untuk memiliki pimpinan, bahkan perkumpulan dalam jumlah yang 
kecil sekalipun.

Model keberadaan seorang pemimpin sebagaimana terdapat 
dalam hadits di atas adalah model pengangkatan. Model ini 
merupakan model yang paling sederhana karena populasinya hanya 
tiga orang. Jika populasinya banyak, mungkin saja modelnya lebih 
sempurna karena ada beberapa model perwujudan pemimpin. 
Jamal Mahdhi melaporkan hasil studinya bahwa yang terbaik 
dalam pelaksanaan tugas adalah pemimpin yang dipilih langsung, 
selanjutnya pemimpin yang memenangkan suara terbanyaknya, lalu 
yang terakhir pemimpin yang diangkat.357 Kepemimpinan dalam 

356 Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Sajistami al-Azdy, Sunan Abi Dawud 
(Indonesia: Maktabah Dahlan, tt)

357 Jamal Madhi, 2002. Menjadi Pemimpin yang Efektif  dan Berpengaruh: 
Tinjauan Manajemen Kepemimpinan Islam, ter. Anang Syafrudin dan Ahmad Fauzan. 
Bandung: PT Syaamil Cipta Media, hlm. 14
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definisi tersebut memiliki konotasi general, bisa kepemimpinan 
Negara, organisasi politik, organisasi social, perusahaan, 
perkantoran, maupun pendidikan. Madhi  selanjutnya menegaskan 
bahwa di antara jenis kepemimpinan yang paling spesifik adalah 
kepemimpinan pendidikan (qiyadah tarbawiyah atau educative 
leadership), karena kesusksesan mendidik generasi, membina umat, 
dan berusaha membangkitkannya terkait erat dengan pemenuhan 
kepemimpinan pendidikan yang benar. Sementara itu, salah satu 
bagian dari kepemimpinan yang mengandung unsur pendidikan 
yaitu kepemimpinan spiritual (spiritual leadership).

Spiritual leadership merupakan kepemimpinan yang mampu 
mengilhami, membangkitkan, mempengaruhi dan menggerakkan 
melalui keteladanan, pelayanan, kasih sayang, dan implementasi 
nilai dan sifat-sifat ketuhanan lainnya dalam tujuan, proses, budaya, 
dan perilaku kepemimpinan.358 Kepemimpinan spiritual adalah 
kepemimpinan yang dapat membawa dimensi keduniawian kepada 
dimensi spiritual (keilahian), dimana Allah SWT dan Rasul sebagai 
pusat segala tindakan yang bergerak terus menerus memperbaiki 
dan meningkatkan kualitas akhlak dan prestasi dengan prinsip 
kebenaran dan keadilan yang selalu tertanam dalam jiwa bersama 
nilai-nilai, makna, tujuan hidup untuk mengabdikan diri kepada 
Allah SWT.

Spiritual leadership merupakan kemimpinan yang terilhami dari 
keyakinan terhadap Tuhan. Pemimpin tidak memandang posisinya 
sebagai jabatan tertinggi sehingga membutuhkan excelent service dari 
bawahannya, melainkan memandangnya sebagai amanah (khalifah) 
untuk melayani, mengolah, dan mengatur bawahannya agar dapat 
secara bersama meraih keberhasilan. 

Kepemimpinan spiritual memiliki karakter kejujuran sejati, 
fairness, fokus pada amal saleh, membenci formalitas dan organized 

358 Tobroni, 2010. The Spiritual Leadership: Pengefektifan Organisasi Noble 
Industri Melalui Prinsip-Prinsip Spiritual Etis. Malang: UMM Press, hlm. 4.
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religion, bekerja lebih efisien dengan sedikit bicara dan lebih santai, 
keterbukaan menerima perubahan, pemimpin yang dicintai dan 
tentu mencintai yang dipimpinnya serta memiliki kerendahan 
hati.359 Karakteristik dari spiritual leadership menurut Fry (2005) 
adalah visi (vision), cinta kasih altruistik (altruistic love), harapan dan 
keyakinan (hope/faith). Vision merupakan tujuan yang ingin dicapai 
oleh sebuah organisasi dalam jangka pendek maupun panjang, 
altruistic love merupakan gambaran budaya sebuah organisasi yang 
didefinisikan sebagai perasaan yang utuh, harmonis, kesejahteraan 
melalui perhatian, kepedulian dan apresiasi untuk diri dan sesama, 
dan hope/faith merupakan keinginan atas sebuah pengharapan yang 
terpenuhi dan merupakan dasar dari pendirian visi, tujuan dan misi 
organisasi yang akan dipenuhi.360

Uraian tersebut dapat dicermati dalam model spiritual leadership 
theory  pada gambar 4.1. 
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Sumber: Fry (2005)

Gambar 4.1 
Model of  Spiritual Leadership Theory

359 Alimuddin, Kepemimpinan Spiritual, Kelola: Journal of  Islamic Educatio 
Management, Oktober 2019, Vol.4, No. 2, hlm.  169

360 Fry, L. W. Vitucci, S. And Cedillo, M. Spiritual Leadership and Army 
Transformation: Theory, Measurement and Establishing a Baseline, 2005. Leadership 
Quarterly. pp. 835-863.
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Gambar di atas mendeskripsikan bahwa dalam model 
Spiritual Leadership Theory terdapat 3 (tiga) dimensi utama dan 6 
(enam) variabel yang membentuk kerangka dasar teori ini, yaitu: (1) 
dimensi leader values, attitude and behaviors (nilai, sikap dan perilaku 
pemimpin), yang meliputi: vision (visi), hope/faith (keyakinan) dan 
altruistic love; (2) dimensi spiritual survival, yang meliputi: calling dan 
membership; dan (3) dimensi organizational outcomes, yaitu komitmen 
organisasi (Fry et al., 2005).361 Hal inilah yang dipandang dapat 
membantu terciptanya kepuasan dari para sumber daya manusia 
akan kebutuhanya terhadap spiritualitas melalui calling (perasaan 
memiliki makna) dan membership (perasaan dihargai dan dimengerti), 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawan dan 
kinerja organisasi.

Disisi lain, ada dua model kepemimpinan spiritual, yaitu 
kepemimpinan spiritual substantif  dan kepemimpinan spiritual 
instrumental. Kepemimpinan spiritual substantif  merupakan 
kepemimpinan spiritual yang lahir dari penghayatan spiritual sang 
pemimpin dan kedekatan pemimpin dengan realitas ilahiah dan dunia 
ruh. Model kepemimpinan spiritualnya muncul dengan sendirinya 
dan menyatu dalam kepribadian dan perilaku kesehariannya dan 
karena itu bersifat tetap. Berikutnya, kepemimpinan spiritual 
instrumental, yaitu kepemimpinan spiritual yang dipelajari dan 
kemudian dijadikan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Gaya 
kepemimpinan spiritual pemimpin timbul karena tuntutan eksternal 
dan menjadi alat atau media untuk mengefektifkan perilaku 
kepemimpinannya.362

361 Fry, L. W. Vitucci, S. And Cedillo, M. Spiritual Leadership and Army 
Transformation: Theory, Measurement and Establishing a Baseline. Leadership Quarterly. 
2005, 835-863.

362 Anis Eliyana, Kepemimpinan Spiritual dan Servant dalam Pendidikan 
Manajemen Indonesia, disampaikan dalam acara Pengukuhan Guru Besar di 
Universitas Airlangga, Tanggal 26 Oktober 2013, hlm. 5-6
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Gaya kepemimpinan spiritual tidak menolak gaya 
kepemimpinan lainnya seperti kepemimpinan transaksional 
dan kepemimpinan transformasional, melainkan bersifat 
menyempurnakan,363 misalnya dari sisi ruhani yang dapat menyentuh 
sisi terdalam individu maupun pemimpin itu sendiri, dibanding gaya 
kepemimpinan sebelumnya yang bersifat instrinsik dan cenderung 
konvensional. Di sisi lain, tiga pilar dalam penyempurnaan 
kepemimpinan spiritual, yaitu: pertama, secara ontologis (hakikat 
apa yang dikaji), kepemimpinan itu amanah dari Allah SWT dan 
akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya kelak. Kedua, secara 
epistemologi (teori ilmiah), kepemimpinan bersumber dari nilai-
nilai etis (etika religius) yang diderivasi dari nilai-nilai ketuhanan. 
Dengan kata lain, kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan 
lillah yang bersifat sesuai nama Allah SWT. Oleh karena itu, rujukan 
etika sebagai landasan perilaku kepemimpinannya bersumber 
dari sifat-sifat Allah SWT., seperti Ar-Rahman (Maha Pengasih), 
Ar-Rahim (Maha Penyayang), sehingga seorang pemimpin harus 
menebarkan kasih dan sayang kepada pengikutnya, dan sifat-sifat 
Allah SWT lainnya. Ketiga, secara aksiologis (segi kemanfaatan), 
kepemimpinan itu untuk kesejahteraan melalui kekuasaan, 
memberdayakan (empowering) umat yang dipimpin, mencerahkan 
pikiran, membersihkan hati, penenangan hati nurani, dan 
pembebasan jiwa menuju kehidupan yang lebih baik.364

Sementara itu, manajemen spiritual leadership merupakan proses 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan 
nilai-nilai kinerja berdasarkan etika religius yang dilaksanakan 
secara efektif  dan efisien sehingga menghasilkan learning outcome 
yang berkualitas cerdas dan berkarakter.

363 Louise W. Fry, “Toward a Theory of  Spiritual Leadership”, The 
Leadership Quarterly, Vol. 14, No. 6 (Desember 2003): 82.

364 Anis Eliyana, Kepemimpinan Spiritual dan Servant dalam Pendidikan 
Manajemen Indonesia, 2013, 6-7.
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Berdasarkan uraian di atas, model Manajemen Spiritual 
Leadership dalam membangun Kecerdasan Integratif  dapat dicermati 
pada gambar berikut:
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Gambar. 4.2 

Model Manajemen Spiritual Leadership dalam 
membangun Kecerdasan Integratif

Berdasarkan gambar 4.2 model manajemen spiritual leadership 
dalam membangun kecerdasan integratif  dilakukan melalui 4 tahap, 
yaitu planning (literasi ideologi), organizing (literasi manajemen diri 
dan manajemen organisasi), actuating (literasi agama), dan controlling 
(literasi spiritual). 

Pertama, Pada tahap Planning yaitu dibutuhkan literasi ideologi, 
berupa penguatan visi-misi dengan menanamkan nilai-nilai religius 
dan spiritualitas masuk dalam dunia kerja. Temuan ini senada dengan 
kajian analisis dari Abdul Basit,365 bahwa kepemimpinan spiritual di 
STAIN Perwokerto dibangun dari nilai-nilai spiritual yang dijadikan 

365 Abdul Basit, Habitual Action dalam Kepemimpinan Spiritual (Studi 
Kepemimpinan Spiritual di STAIN Purwokerto). (KOMUNIKA Vol. 7 No. 1 
Januari - Juni 2013 STAIN Purwokerto).
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sebagai ideologi yang menjadi dasar dalam membangun budaya 
organisasi yang sehat dan berkualitas. 

Temuan ini juga didukung dengan teori dari beberapa 
tokoh, seperti Kuczmarshi & Kucsmarshi menyatakan bahwa 
kepemimpinan yang efektif  adalah kepemimpinan yang bersandar 
pada nilai (value of  leadership), yaitu hubungan antara seorang 
pemimpin dan para pengikut berdasarkan nilai-nilai ideologis yang 
diyakini dan diresapi dengan kuat secara bersama-sama.366  Mc 
Cuddy,367 dan Viinamaki,368 menyatakan bahwa kepemimpinan 
berbasis nilai adalah  kepemimpinan yang mencerminkan dasar moral 
yang mendasari keputusan pengelolaan dan tindakannya. Adapun 
Percy menambahkan bahwa kepemimpinan yang efektif  adalah 
kepemimpinan yang bersumber pada kepemimpinan yang berakar 
pada moral dan spiritual.369 Dapat dipahami bahwa kepemimpinan 
berbasis nilai moral dan spiritual ini membangun hubungan dan 
menggerakkan organisasi dilandasi oleh inti ruh yang sedemikian 
kukuh yang diyakini dalam setiap pengelolaan tindakannya untuk 
mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya mengenai kepemimpinan spiritualitas di tempat 
kerja menunjuk pada usaha individu untuk menghidupi nilai-
nilainya secara penuh di tempat kerja, seperti nilai integritas, 
menegakkan kebenaran dalam diri sendiri, dan memberitahukan 
kebenaran pada orang lain, konsisten, perasaan berguna, penuh 

366 Osiyemi dan Oladipupo, The Impact of  Values Based Leadership 
and Corporate Governance on Organisational Performance (USA: Dissertasion, 
St. Clements University, 2006), 35.

367 McCuddy, M. K.,“Fundamental Moral Orientation: Implications 
For Values Based Leadership,” The Journal of  Value Based Leadership, Vol. I, 
Issue I (Winter 2008), 1.

368 Reilly & Ehlinge dalam Viinamaki, “Why Leaders Fail in Introducing 
Value-Based Leadership? An Elaboration of   Feasible Steps, Challenges, 
and Suggestions for Practitioners,”International Journal of  Business and 
Management, Vol. 7, No. 9.

369 Percy. I. Going Deep: Exploring Spirituality in Life and Leadership (Arizona: 
Buckskin Trail, 1997), 77.
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tujuan atau menemukan makna dan tujuan dalam bekerja, sehingga 
hal tersebut dapat menyadari keseimbangan dalam hidup itu sangat 
berarti. Berkaitan dengan hal ini, A.L. Williams mengatakan,370 
“Anda kalahkan 50% orang di Amerika dengan bekerja keras. Anda 
kalahkan 40% lagi dengan menjadi orang jujur, berintegritas, serta 
menjunjung nilai yang layak. 10% terakhirnya adalah pertarungan 
bebas dalam sistem usaha bebas (bersaing dan bermain secara 
sehat)”. Selain itu, pada tahap ini menanamkan nilai-nilai karakter 
kenabian dalam bekerja (Alignment with Organizational value), seperti 
shidiq, amanah, tabligh, fathonah penting untuk dimasukkan dalam 
visi-misi pimpinan agar terbentuk kepribadian manusia yang 
sehat dan kuat. Seorang pakar kepribadian manusia, Sidney M. 
Jouzard, dalam bukunya “The Healthy Personality”, New York, Mc 
Millan 1974, menegaskan: “The Healthy Personality calls for spontaneous, 
creative, flexible, actively, expressive behavior. This frees the body of  tension 
and allows it to be open to new experiences. The mentally healthy individual 
exhibits real, honest aesthetics behaviors and has the ability to accept and 
live in harmony with other beings and nature” (bahwa kepribadian 
yang sehat akan menampilkan kejelasan watak yang lugas, kreatif, 
fleksibel dan aktif. Hal ini bisa membebaskan diri dari ketegangan 
dan memungkinkannya terbuka bagi pengalaman-pengalaman 
baru. Pribadi yang sehat mental tersebut akan memperlihatkan 
sikap aslinya, jujur dan memiliki kemampuan bisa menerima 
dan hidup dalam keselarasan dengan manusia lain maupun alam 
sekitar. Seseorang yang memiliki kepribadian positif, ciri-cirinya 
yaitu: (1) Beriman, memohon bantuan, dan tawakal kepada Allah 
SWT. (2) Memiliki nilai-nilai luhur; (3) Cara pandang yang jelas; (4) 
Keyakinan dan proyeksi positif; (5) Selalu mencari jalan keluar dari 
berbagai masalah; (6) Belajar dari masalah dan kesulitan; (7) Tidak 
membiarkan masalah dan kesulitan memengaruhi kehidupannya; 
(8) Percaya diri, menyukai perubahan, dan berani menghadapi 

370 John C. Maxwell, The 17 Essential Qualities of  a Team Player (Jakarta: 
Prestasi Pustaka, 2002), 162.



M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p      195

tantangan; (9) Hidup dengan cita-cita, perjuangan, dan kesabaran; 
(10) Pandai bergaul dan suka membantu orang lain.371 Sedangkan 
indikator kesehatan mental, antara lain: (1) Memiliki iman yang 
menjadi landasan semua sikap dan tingkah lakunya; (2) Mampu 
membebaskan dirinya dari penyakit-penyakit hati; (3) Mampu 
beradaptasi terhadap kenyataan (kesuksesan dan kegagalan); (4) 
Mampu memperoleh kepuasan dari upaya perjuangan hidupnya; (5) 
Lebih senang memberi daripada menerima; (6) Mampu menjalin 
hubungan dengan orang lain dan saling menguntungkan; (7) 
Bebas dari kecemasan dan ketegangan; (8) Mampu mengarahkan 
permasalahan menjadi penyelesaian konstruktif; (9) Memiliki rasa 
setia kawan terhadap sesama.372 Adapun seseorang yang mengalami 
gejala awal kesehatan mental, ciri-cirinya antara lain:373 (1) Tidur 
yang kurang berkualitas termasuk mengalami mimpi buruk. Hal ini 
terjadi ketika seseorang mengalami masalah psikologis yang tidak 
bisa dihadapi, tubuhnya akan menghasilkan hormon kortisol yang 
bisa menyebabkan gelisah dan susah rilex. Maka berkurangnya 
kualitas tidur apalagi disertai mimpi buruk menjadi salah satu 
indikasi seseorang memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya; 
(2) Nafsu makan berkurang. Hal ini terjadi ketika seseorang 
mengalami stress, akan mengaktifkan saraf  simpatis. Salah satu 
hormon yang teraktivasi dari proses ini adalah corticotropin-releasing 
factor (CRF) yang memperngaruhi sistem pencernaan yang dapat 
mengarahkan pada hilangnya nafsu makan. Bisa juga karena ada 
sesuatu masalah dalam diri seseorang yang sedang bergejolak dan 
menyita pikiran; (3) ketidaknyamanan fisik atau keluhan sakit fisik. 
Seseorang yang pernah mengalami deg-degan ketika ada masalah 

371 Ibrahim Elfiky. Terapi Berfikir Positif, Terj. Khalifurrahman Fath & M. 
Taufk Damas (Jakarta: Zaman, 2010), 222-225.

372 Kementerian Agama. Tafsir Al-Qur’an Tematik : Kesehatan dalam 
Perspektif  Al-Qur’an (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan 
Syari’ah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama  RI. 2012), 293-
310.

373 Instagram Peacegenid, 7 Tanda Kamuu Mengalami Gejala Awal Kesehatan 
Mental, Indika Foundation dan Peace Generation, 23 Oktober 2020.
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tandanya tubuh bereaksi ketika ada ancaman sebagai penolakan 
sumber stress. Kalau tidak bisa menahan bisa mencapai tahap 
kehabisan tenaga (exhaustion). Jika seseorang sering merasakan sakit 
kepala terus menerus, sakit perut terus menerus padahal sudah 
pergi ke dokter dan berobat serta pemeriksaan kedokteran sudah 
mengkonfirmasi tidak terjadi masalah fisik, bisa jadi ini merupakan 
gejala dari sisi psikologis; (4) Berkurangnya konsertasi atau perhatian 
mudah teralihkan. Penelitian neuroscience, membuktikan bahwa 
ketika seseorang berada pada situasi penuh tekanan atau stress, 
akan sangat berpengaruh pada kemampuan mempertahankan 
perhatian sehingga berpotensi menghasilkan respon yang tidak 
seharusnya. Ketika seseorang berada pada situasi tertekan dan tidak 
mampu merespon dengan baik, bisa jadi ini merupakan tahap awal 
adanya permasalahan pada kesehatan mentalnya; (5) Gangguan 
kecemasan. Cemas ialah menghawatirkan sesuatu yang belum 
terjadi. Situasi pandemik bisa jadi sumber kecemasan. Misalnya 
bagaimana jika terpapar virus Covid 19? Apakah Covid 19 akan 
memusnahkan setengah populasi dunia? Pikiran-pikiran tersebut 
apabila terus muncul dan tidak direspon dengan proporsional 
maka pasti akan menganggu. Asumsi-asumsi buruk initentu akan 
terus membuat kegelisahan, namun alahkan baiknya jika seseorang 
tidak mencemaskan sesuatu secara berlebihan; (6) Irritability (secara 
emosi mudah terganggu). Sesungguhnya gejala ini yang sering 
dialami oleh seseorang, namun jarang kita sadari. Ketika stress, 
mood akan terganggu. Stress yang berkepanjangan dapat membuat 
diri seseorang menjadi sangat sensitif  terhadap stimulus apapun, 
sehingga memaknai sesuatu dengan cara berlebihan. Pemaknaan ini 
bisa dalam bentuk rasa tersinggung, mudah menangis, mudah kesal, 
bahkan mudah marah; (7) mengurung diri atau menutup relasi sosial. 
Berbagai ketidaknyamanan yang dirasakan oleh seseorang terkait 
permasalahan psikologis bisa membuat malas menghadapi situasi 
sehari-hari. Salah satu cara yang bisa dipakai dalam menghadapi 
stress adalah respon flight atau penghindaran. Maka ketika seseorang 
merasa tidak tertarik dengan situasi sosial, menghindari interaksi 
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dengan orang lain, mengurung diri di kamar, patut menyadari bahwa 
bisa jadi ini merupakan awal adanya permasalahan mental.

Kedua, Pada tahap Organizing yaitu dibutuhkan literasi 
manajemen diri dan manajemen organisasi. Contohnya yaitu adanya 
struktur organisasi dan pembagian tugas yang dilaksanakan dengan 
baik dan benar, menegakkan budaya disiplin dan tanggung jawab 
serta membangun lingkungan kerja yang Islami (workplace spirituality) 
dan kondusif  dengan menerapkan kode etik, budaya 5S (salam, 
senyum, sapa, sopan, santun), berpakaian yang rapi dan sopan, dan 
saling menjaga kebersihan.

Ketiga, Pada tahap Actuatig yaitu dibutuhkan literasi agama 
sebagai basic ilmu pengetahuan dalam bertingkah laku yang baik dan 
benar. Pada tahap ini contohnya yaitu sedekah dengan ilmu dan 
amal dan melakukan perbuatan baik lainnya dengan metode uswatun 
hasanah. Sedekah ilmu dan amal ibarat dua sisi mata uang yang tidak 
bisa lepas dalam diri pimpinan. Pemberian yang dilakukannya selalu 
mengandung makna, dan nilai untuk kebaikan bersama, sehingga 
tidak jarang banyak orang yang tersadar dan tergerak hatinya untuk 
bangkit dan semangat dalam hidup, baik dalam bekerja maupun 
beribadah. Berkaitan dengan sedekah, Rasulullah SAW bersabda:

َو ُنرِْفَقُة  الرْ ِهَي  الرُْعلرْيَا  الرَْيُد  َو  فرَْلى,  السُّ الرَْيِد  ِمَن  َخيرٌْ  الرُْعلرْيَا   الرَْيُد 
اِئَلة السَّ ِهَي  فرَْلى  السُّ الرَْيُد 

“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di 
atas adalah yang memberi, dan tangan di bawah adalah yang meminta 
(Muslim 1/717, no. 1033)

Hadits di atas mengandung arti kemulyaan bagi seseorang 
yang mampu memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain. hal ini 
selaras dengan ungkapan Sayyidina Umar Bin Khatab radhiyallahu 
‘anhu, 

َأفرَْضُلُكمرْ َأنَا   : َدَقُة  الصَّ ُل  َفتَُقورْ تَتَبَاَهى,  َماَل  ارَْلعرْ انَّ 
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“Sesungguhnya setiap amalan itu saling membanggakan satu sama 
lainnya, (begitu pula dengan sedekah), ia berkata (kepada amalan-
amalan lain), ‘Akulah adalah yang lebih utama diantara kalian’ 
(Shahih Ibni Khuzaimah 4/95, no. 2433; Al-Mustadrak karya Al-
Hakim 1/416)

Berkaitan dengan berkahnya sedekah dengan ilmu dan amal, 
dapat dicermati pada kisah Rasulullah SAW. Suatu hari ada seorang 
pengemis mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Pengemis itu 
berkata: “Saya pengemis ingin meminta sedekah darimu ya Rasulullah 
SAW. Rasulullah SAW bersabda: “Wahai ‘Aisyah berikan baju itu 
kepada pengemis itu”. Sayyidah ‘Aisyah pun akhirnya melaksanakan 
perintah Nabi Muhammad SAW. Dengan hati yang sangat gembira, 
pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke 
pasar serta berseru di keramaian orang di pasar: “Siapa yang mau 
membeli baju Rasulullah SAW? “Maka dengan cepat berkumpullah 
orang-orang dan semua ingin membelinya”. Ada seorang yang 
buta mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya agar 
membelinya dengan harga berapapun yang diminta dan ia berkata 
kepada budaknya: Jika kamu berhasil mendapatkannya, maka 
kamu merdeka. Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya. 
Kemudian diserahkan baju itu kepada tuannya yang buta tadi. 
Alangkah gembiranya si buta tersebut. Dengan memegang baju 
Rasulullah SAW yang dia dapat. Orang buta tersebut kemudian 
berdoa dan berkata: “Yaa Rabb dengan hak Rasulullah dan berkat 
baju yang suci ini maka kembalikanlah penglihatanku”. MasyaAllah, 
dengan izin Allah spontan si buta tersebut dapat melihat kembali. 
Keesokan harinya, ia pun pergi menghadap Rasulullah SAW dengan 
penuh gembira dan berkata: “Wahai Rasulullah, pandanganku 
sudah kembali dan aku kembalikan baju anda sebagai hadiah 
dariku”. Sebelumnya orang itu menceritakan kejadiannya sehingga 
Rasulullah SAW pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidah Aisyah: 
“Perhatikanlah baju itu wahai Aisyah, dengan berkahnya bersedekah 
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telah mengkayakan orang yang miskin, menyembuhkan yang buta, 
memerdekakan budak dan kembali lagi kepada kita”. Subhanallah.

Al-Imam as-Suyuti menyebutkan dalam salah satu kitabnya 
bahwa pahala sedekah itu ada lima macam, yaitu:

َعَلى َوِهَي  َرٍة  ِبَعشرْ َواِحَدٌة   : َأنرَْواٍع  َخرَْسُة  َدَقِة  الصَّ َثَواَب   َأنَّ 
ُبرْتََلى َوالرْ َمى  َعرْ َوِهَي َعَلى الرْ  َ ِعيرْ ِبِتسرْ َوَواِحَدٌة  ِم ،  ِسرْ  َصِحيرِْح الرْ
َوَواِحَدٌة  ، ُمرْتَاٍج  َقَرابٍَة  ِذي  َعَلى  َوِهَي  ِعِمائٍَة  ِبِتسرْ َوَواِحَدٌة   ، 
َوِهَي َألرٍْف  ِعِمائَِة  ِبِتسرْ َوَواِحَدٌة   ، ََبَويرِْن  الرْ َعَلى  َوِهَي  َألرٍْف   ِبِائَِة 

اهـ َفِقيرٍْه  َأورْ  َعاِلٍ  َعَلى 

السرتشدين( بغية  )كتاب 
“Sesungguhnya pahala bersedekah itu ada lima (5) kategori : Pertama, 
satu di balas sepuluh (1 : 10) yaitu bersedekah kepada orang yang sehat 
jasmani. Kedua, satu di balas sembilan puluh (1 : 90) yaitu bersedekah 
terhadap orang buta, orang cacat, tertimpa musibah, termasuk anak 
yatim dan piatu. Ketiga, satu di balas sembilan ratus (1 : 900) yaitu 
bersedekah kepada kerabat kaum keluarga serta saudara. Keempat, 
satu di balas seratus ribu (1 : 100,000) yaitu sedekah kepada kedua 
orang tua. Kelima, Satu di balas sembilan ratus ribu (1 : 900,000) 
yaitu bersedekah kepada orang yang alim, ahli fiqh.” 

Contoh-contoh di atas sesungguhnya berkaitan dengan amal 
kebajikan seseorang yang mengandung uswatun hasanah.  

ِمَن َواِل  َحرْ الرْ ُن  َوُحسرْ َواِل  َحرْ الرْ ِن  ُحسرْ ِئُج  نَتَا  َماِل  َعرْ الرْ ُن   ُحسرْ
اِلنرَْزاِل َمَقاَماِت  ِف   التََّحُقِق 

Amal kebajikan merupakan hasil keadaan spiritual yang baik. 
Keadaan spiritual yang baik merupakan perwujudan dari kedudukan 
yang diberikan oleh Allah SWT. Amal kebajikan yang tampak dari 
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perbuatan-perbuatan anggota badan merupakan konklusi dari 
keadaan spiritual yang baik, yang letaknya di dalam hati. Barang siapa 
yang keadaan hatinya baik, maka itu akan terpancar dari amalannya. 
Dan barangsiapa yang keadaan hatinya buruk, maka itu juga akan 
terpancar dari amalannya. Orang yang baik adalah yang baik keadaan 
hatinya. Sedangkan orang yang buruk adalah yang buruk keadaan 
hatinya, keduanya saling terikat dan berhubungan erat. Keadaan 
hati yang baik hanya bisa didapatkan jika tahap-tahapan menuju 
Allah SWT dilakukan. Jika bertaubat maka bertaubatlah dengan 
benar, jauhi semua larangan-Nya, dan jalankan semua perintah-
Nya. Jika berada di tahapan sabar maka bersabarlah dengan baik, 
dan pertahankan keadaan itu secara terus-menerus. Jangan karena 
berada di tahapan sabar, kemudiaan kita boleh melanggar maksiat, 
hal itu sama sekali tidak benar. Satu tahapan dengan tahapan lainnya 
saling berhubungan. Hati akan semakin terang dan bercahaya setiap 
kali kita berhasil melintasi tahapan-tahapan menuju Allah SWT 
dengan baik.374

Adapun cara yang dilakukan pimpinan pada tahap Actuating 
yaitu mewajibkan karyawannya untuk shalat lima waktu dan 
mengikuti kajian rutin keagamaan pada setiap malam kamis dan 
malam Jum’at selesai shalat maghrib. Kajian keagamaan pada 
hari Rabu malam Kamis diisi oleh Habib Jamal dan Ustadz 
Muhammad. Pengajian bersama Habib Jamal dilaksanakan di 
Masjid Areng-areng dengan menggunakan kitab Nashoihud Diniyah 
karya Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan pengajian bersama 
Ustadz Muhammad dilaksanakan di Aula Duta Catering dengan 
menggunakan kitab Sulam Taufiq karya Syekh Nawawi Albantani. 
Pengajian bersama Ustadz Muhammad juga dilaksanakan pada hari 
Kamis malam Jum’at di Masjid Areng-areng dengan menggunakan 
kitab Hadits Arba’in Nawawi karya Abu Zakaria Muhyiddin an-
Nawawi. Sementara itu, berkaitan dengan uswatun hasanah, pimpinan 

374 D.A. Pakih Sati. Syarah Al-Hikam: Kalimat-kalimat Menakjubkan Ibnu 
‘Atha’illah Plus Tafsir Motivasinya (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 106-107.
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memberi contoh yang baik dengan membagikan makanan “nasi 
kotak” di setiap kajian rutin keagamaan dan memberi sumbangan 
pada acara hari besar Islam, serta mengundang atau mengumpulkan 
anak yatim dan kaum dhu’afa untuk diberi santunan dan bingkisan. 
Hal ini dilakukan sebagai penyucian jiwa dan harta. Berdasarkan 
fakta di lapangan, sedekah dengan ilmu dan amal yang dilakukan 
pimpinan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya keseimbagan hidup (dunia dan akhirat).

Pada tahap ini senada dengan kajian Yuniar Dwi Astriati,375 
bahwa dalam memimpin perusahaannya, Mangrove memilih 
untuk menjadikan gaya kepemimpinan spiritual sebagai cara untuk 
memimpin perusahaannya. Gaya kepemimpinan berbasis spiritual 
diimplementasikan oleh mangrove melalui bagaimana sikap 
seorang pemimpin kepada bawahannya yang disesuaikan dengan 
sifat kepemimpinan dalam Islam seperti sabar, menjadi teladan bagi 
bawahannya, tegas dan juga perduli dengan bawahan. Selain itu gaya 
kepemimpinan tersebut diimplementasikan ke dalam program-
program Spiritual Company yaitu shalat dhuha, shalat berjama’ah, 
pengajian, mendengar murotal, sedekah, pelarangan merokok dan 
bekerja profesional dimana program tersebut dibuat secara tertulis 
dan dijadikan SOP dalam perusahaan. Gaya kepemimpinan tersebut 
sebenarnya lebih condong kepada kepemimpinan religiusitas, sebab 
berfokus pada praktik-praktik ibadah.

Keempat, pada tahap Controlling yaitu dibutuhkan literasi 
spiritual, misalnya dengan mengevaluasi target dan realitas, 
penguatan peran servant leadership dan pemberian asertif. servant 
leadership berangkat dari titik kekuatan moral yang besar. Pemimpin 
servant berpandangan bahwa kita semua memiliki tugas moral 
dari satu orang ke yang lainnya dan itulah yang disebut sebagai 

375 Yuniar Dwi Astriati. Kepemimpinan Berbasis Spiritual (Studi Kasus 
Kualitatif  Penerapan Gaya Kepemimpinan Berbasis Spiritual di Perusahaan Percetakan 
Mangrove Yogyakarta), Jurnal Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 
2018, 23-24.
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pemimpin. Pemimpin memiliki tugas keduanya, yaitu melayani 
dan memimpin. Pendekatan kepemimpinan servant memusatkan 
pada orientasi pelayanan yang kuat dan dilandasi moral-spiritual. 
Pemimpin pelayanan menunjukkan ciri-ciri kepribadian tinggi pada 
keramahan, pendengar aktif, empati, dan integritas.376

Adapun atribut servant leadership yang efektif  dapat dicermati 
pada gambar 4.3.

 

S e r v a n t  L ea d er s h ip  

E ff e c t i v e  L i s t e n in g  
 

E a r n i n g  a n d  k e e p i n g  
o t h e r s ’  t r u s t 

 

S e r v ic e  t o  o t h er s  o v e r  
s e l f - i n t e r e s t 

H e lp i n g  o t h er s  d i s c o v e r  
t h e i r  i n n er  s p ir i t 

 

Gambar 4.3
Atribut servant leadership (Achua dan Lussier) yang 

dimodifikasi oleh Anis Eliyana377

Petama, Membantu orang lain menemukan Inner Spirit (Helping 
Others Discover Their Inner Spirit). Peran kepemimpinan servant adalah 
membantu pengikut menemukan kekuatan semangat inner mereka 
dan potensi mereka sehingga pengikut memiliki perbedaan yang 
bermakna dan bernilai positif  pada diri mereka. Untuk menciptakan 
perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik diperlukan 

376 Anis Eliyana, Kepemimpinan Spiritual dan Servant dalam Pendidikan 
Manajemen Indonesia, 10.

377 Achua, C.F. dan Lussier, R.N. Effective leadership. 5th Edition (South 
Western: Cengage Learning, 2013), 327 yang dimodifikasi oleh Anis Eliyana, 
Kepemimpinan Spiritual dan Servant dalam Pendidikan Manajemen Indonesia, 11. 
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kepemimpinan servant yang berempati pada keadaan orang lain. 
Model kepemimpinan servant mampu menginspirasi pengikutnya 
untuk mengikuti arahannya dan melayani orang lain.

Kedua, Menerima dan menjaga kepercayaan orang Lain (Earning 
and Keeping Other’s Trust). Kepemimpinan servant mendapatkan 
kepercayaan pengikutnya dengan bersikap jujur melalui kata-kata 
yang diucapkannya. Mereka bekerja keras untuk mempertahankan 
integritasnya. Mereka tidak memiliki agenda tersembunyi dan 
mereka tidak takut untuk menyerahkan kekuasaan, pengakuan 
atau kontrol kepada pengikutnya apabila hal tersebut membantu 
memajukan organisasi ke depan. Hal tersebut mencerminkan 
bagaimana pemimpin pelayanan membangun hubungan kerja yang 
kuat dengan pengikutnya. Kepemimpinan servant berkenaan dengan 
pengaruh yang didasarkan pada kepercayaan bukan kekuasaan.

Ketiga, Melayani orang lain melebihi kepentingan pribadi 
(Service to Others Over Self-Interest). Ciri kepemimpinan servant adalah 
keinginan untuk membantu orang lain daripada keinginan untuk 
mencapai kekuasaan dan kontrol atas orang lain. Mengerjakan apa 
yang benar bagi orang lain berdasarkan prosedur yang berlaku lebih 
diutamakan daripada melindungi posisi seseorang. Kepemimpinan 
servant membuat keputusan untuk memajukan kepentingan 
kelompok daripada kepentingan mereka sendiri.

Keempat, Pendengar efektif  (Effective Listening). Pemimpin 
servant tidak memaksakan kehendak mereka pada kelompok, 
melainkan, mereka mendengarkan masalah dengan hatihati dan juga 
masalah-masalah lain yang dihadapi dan kemudian terlibat dalam 
kelompok untuk mencari solusi. Pemimpin servant menunjukkan 
cinta, penerimaan dan dorongan bagi pengikut mereka, dan sangat 
berempati pada pengikutnya.
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Sementara itu, Asertif  merupakan bentuk pengembangan 
hubungan interpersonal yang bersifat memberi (menyatakan 
kebutuhan, perasaan, dan pikiran secara langsung, jujur, di saat yang 
tepat) dan menerima (mendengarkan secara aktif  apa kebutuhan, 
pikiran, dan perasaan orang lain). Dengan cara ini, proses komunikasi 
yang dilakukan pimpinan dengan karyawan-karyawannya selalu 
berjalan efektif, terjalin hubungan yang saling menghormati satu 
sama lain. Pimpinan juga selalu menekankan untuk berempati 
dalam bekerja, buang sifat egois dan tingkatkan kerjasama antar 
satu dengan yang lain. Jika cara keduanya diaplikasikan dengan 
baik, maka target dan realisasi tujuan organisasi atau lembaga dapat 
tercapai dengan baik.
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B A B  V

PENUTUP

a. Simpulan
Manajemen spiritual leadership merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan nilai-nilai kinerja 
berdasarkan etika religius yang dilaksanakan secara efektif  dan 
efisien sehingga menghasilkan learning outcome yang berkualitas cerdas 
dan berkarakter. Sedangkan membangun kecerdasan integratif  
merupakan proses optimalisasi pemaduan dan penyelarasan 
antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 
spiritual, dan kecerdasan adversitas seseorang. Selanjutnya model 
manajemen spiritual leadership dalam membangun kecerdasan 
integratif  dilakukan melalui 4 tahap, yaitu planning (literasi ideologi), 
organizing (literasi manajemen diri dan organisasi), actuating (literasi 
agama), dan controlling (literasi spiritual). 

Pada tahap Planning yaitu membutuhkan literasi ideologi, 
berupa penguatan visi-misi dengan menanamkan nilai-nilai religius 
dan spiritualitas masuk dalam dunia kerja.

Pada tahap Organizing yaitu membutuhkan literasi manajemen 
diri dan manajemen organisasi. Misalnya dengan adanya struktur 
organisasi dan pembagian tugas yang dilaksanakan dengan baik 
dan benar, menegakkan budaya disiplin dan tanggung jawab serta 
membangun lingkungan kerja yang Islami (workplace spirituality) dan 
kondusif  dengan menerapkan kode etik, budaya 5S (salam, senyum, 
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sapa, sopan, santun), berpakaian yang rapi dan sopan, dan saling 
menjaga kebersihan.

Pada tahap Actuatig yaitu membutuhkan literasi agama sebagai 
basic ilmu pengetahuan dalam bertingkah laku yang baik dan benar. 
Pada tahap ini contohnya yaitu sedekah dengan ilmu dan amal dan 
melakukan perbuatan baik lainnya dengan metode uswatun hasanah. 

Pada tahap Controlling yaitu membutuhkan literasi spiritual, 
misalnya dengan mengevaluasi target dan realitas, penguatan peran 
servant leadership dan pemberian asertif.

Manajemen spiritual leadership sifatnya menyempurnakan 
model kepemimpinan lainnya, oleh karena itu ciri-ciri manjemen 
spiritual leadership, antara lain: (1) memiliki integritas dan visioner; 
(2) melakukan tindakan yang bermakna dan memiliki tujuan 
berdasarkan POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controling); 
(3) cinta amal saleh yang dapat mencerahkan pikiran, pembersihan 
hati nurani, dan menenangkan jiwa; (4) memimpin dengan amanah 
dan tanggung jawab; (5) sedikit bicara namun banyak bekerja; 
(6) menjunjung nilai-nilai etis (etika religius) yang di derivasi 
dari nilai-nilai ketuhanan terhadap hamba-Nya, seperti menebar 
sifat kasih sayang, jujur, tolong menolong, adil; (7) membangun 
budaya organisasi berdasarkan nilai-nilai cinta altruistik, yaitu para 
pemimpin dan pengikut memiliki rasa kebersamaan, keutuhan 
harmoni, merasa dipahami, diperhatikan dan saling menghargai satu 
sama lain sehingga kesejahteraan lahir dan batin dapat terpenuhi.

Kepemimpinan spiritual dapat berpengaruh efektif  bagi 
kecerdasan integratif  seseorang apabila mampu memanfaatkan, 
mengelola, dan mengintegrasikan unsur-unsur manajemen ke dalam 
sistem sosial humanistik melalui lingkungan masjid (ruang ibadah), 
tempat kerja (ruang ilmu), dan alam (ruang spiritual) dengan baik. 
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B. Kontribusi Teoritik
Kajian ini mengemukakan konsep dan model manajemen 

spiritual leadership dalam membangun kecerdasan integratif. Kajian 
ini sifatnya mengembangkan hasil penelitian sebelumnya, khususnya 
terkait dengan kepemimpinan spiritual dalam organisasi lembaga 
pendidikan.

Kajian ini memperkuat hasil penelitian Anis Eliyana, bahwa 
ada dua model kepemimpinan spiritual, yaitu model kepemimpinan 
spiritual substantif  yang lahir dari kedekatan pemimpin dengan 
realitas ilahiah dan dunia ruh, sedangkan kepemimpinan spiritual 
instrumental yang dipelajari dan kemudian dijadikan gaya 
kepemimpinan sang pemimpin. Adapun model manajemen 
kepemimpinan spiritual lebih mengintegrasikan model keduanya, 
sebab setiap pemimpin pasti memiliki inner spiritual yang berbeda 
dengan pemimpin lain, untuk itu perlu adanya manajemen sebagai 
alat untuk menata, mengelola, dan mengembangkan spiritual melalui 
instrumen-instrumen lain yang dipelajari untuk mengefektifkan 
gaya kepemimpinannya. Sementara itu, hasil penelitian Yuniar Dwi 
Astriati (2018) menyatakan gaya kepemimpinan berbasis spiritual 
yang menerapkan prinsip-prinsip Islam atau praktik-praktik 
ibadah dalam pengelolaannya mampu memperbaiki manajemen 
perusahaan.

Kajian ini juga mendukung hasil penelitian Tobroni, bahwa 
kepemimpinan spiritual tidak sama sekali menolak dengan model 
kepemimpinan lainnya seperti kepemimpinan transaksional 
dan kepemimpinan transformasional, melainkan bersifat 
menyempurnakan dari sisi paradigma kepemimpinan yang berkaitan 
dengan nilai-nilai spiritualitas iman dan perilaku kepemimpinan 
yang mengedepankan pencerahan pikiran (aqlussalaim), pembersihan 
hati nurani (qalbun salim), pemenangan hati nurani (qalbun munib), 
dan pembebasan jiwa (nafsul mutmainnah). Perilaku kepemimpinan 
dalam membangun budaya organisasi dapat dilakukan melalui: 
membangun niat yang suci, mengembangkan budaya kualitas, 
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mengembangkan ukhuswah (persaudaraan) sesama komunitas, 
mengembangkan perilaku etis (akhlaqul karimah) dalam bekerja 
melalui pembudayaan sikap syukur dan sabar dalam mengemban 
amanah.

Kajian ini menawarkan konsep dan model manajemen spiritual 
leadership yang terbukti efektif  dalam membangun kecerdasan 
integratif. Hal ini disebabkan dalam manajemen spiritual leadership 
terdapat hubungan erat antara konsep Spiritual Quotient (SQ) Danah 
Zohar dan Ian Marshal, konsep Emotional Quotient (EQ) Daniel 
Goleman dengan Religious Ethic Toshihiko Izutsu, dan inner worldly 
asceticism (IWA atau asketisme duniawi) Weber. Keempatnya selama 
ini dipahami secara terpisah padahal sesungguhnya saling terkait 
satu kesatuan. SQ dan EQ tanpa didasari oleh ER justru akan 
melahirkan perilaku mistik terhadap dunia (inner worldly mysticism) 
dan sebaliknya ER tanpa adanya SQ dan EQ hanya menjadi 
“pengetahuan”. Gabungan antara SQ, EQ dan ER itulah yang akan 
melahirkan IWA atau SQ + EQ + ER = IWA. Oleh karena itu, 
model manajemen spiritual leadership ini dapat memperbaiki standar 
mutu dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, 
cerdas, dan berkarakter.
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gLOSARIUm

Eksplisit: nyata atau realistis, jelas dan tepat, gamblang, tegas, terus 
terang

Ideologi: gagasan, konsep, dasar, pandangan, cita-cita, ilmu tentang 
ide, visi yang komprehensif, dan suatu paham tentang 
seperangkat nilai atau pemikiran yang dijadikan pegangan 
hidup seseorang atau kelompok.

Introdusir: memperkenalkan 

Kolusi: pemanfaatan atau kerjasama secara sembunyi-sembunyi 
(rahasia) melawan hukum  

Komprehensif: mampu menangkap atau menerima dengan baik; luas 
dan lengkap tentang ruang lingkup atau isi;mempunyai dan 
memperlihatkan wawasan yang luas.

Korupsi: tindakan seseorang dalam melakukan suatu kejahatan atau 
pelanggaran hukum dengan niatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain.

Kosmologis: ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam 
semesta berskala besar. Ilmu pengetahuan yang berhubungan 
dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek.

Literasi Ideologi: sebuah sudut pandang dan pemahaman yang 
mencerahkan pikiran dari hasil membaca dan keyakinan.

Malpraktek: menyalahi kode etik

Me-manage: mengelola

Moralitas: tindakan yang memiliki nilai positif  atau berhubungan 
dengan etikat atau adat sopan santun

Nepotisme: tindakan yang mementingkan, melebihkan, atau 
memilih kerabat, sanak saudara dan kawan-kawan sendiri.
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Sistematik: susunan, aturan, teratur

Sistemik: suatu sistem atau susunan yang teratur

Teologis: wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, 
dan Tuhan. Teologi berarti ilmu yang mempelajari segala 
sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama.



230     M a n a j e m e n  S p i r i t u a l  L e a d e r s h i p

BIODATA PENULIS

Akhmad Syahri, lahir di Cirebon, 28 Maret 
1990. Penulis adalah anak kedua dari pasangan 
H. Dulakid, S.Ag., dan Hj. Suri’ah. Pada tanggal 
03 September 2017 menikah dengan Ni’matul 
Dinawisda, S.Psi., M.Pd., dan dikaruniai anak 
bernama Hanif  Abdurrahman (04 Oktober 

2018) dan Kholishoh Aiza Az Zahra (11 Maret 2020). Penulis 
menempuh pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) bidang 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, lulus 
tahun 2012 dan 2014. Selanjutnya menempuh program Doktor (S3) 
bidang PAI berbasis Studi Interdisipliner di UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Setelah lulus tahun 2017 menjadi Dosen Tetap 
Non Pegawai Negeri Sipil di Pascasarjana IAIN Salatiga, dan sejak 
Maret 2020 menjadi Aparatur Sipil Negera (ASN) di Universitas 
Islam Negeri Mataram. Karya ilmiah buku yang terpublish berjudul 
“Pendidikan Karakter Berbasis Sistem Islamic Boarding School; Analisis 
Perspektif  Multidisipliner” (2019). “Membumikan Moderasi Islam 
di Indonesia: Konsep dan Aplikasinya dalam pembelajaran” (2019). 
“Model Pendidikan Berbasis Budaya Religius dalam Membentuk 
Akhlak Mulia” (2019). “Eco-Tarbiyah dan horizon keilmuan UIN 
Mataram: Studi tentang model pembelajaran integratif  “eco-
tarbiyah” sebagai penguat horizon keilmuan UIN Mataram” (2019). 
Sedangkan karya ilmiah jurnal yang terpublish berjudul Religious 
Literacy Movement among Madrasah Ibtidaiyah Students, 2020 (Sinta 2), 
Model of  Religious Culture Education and Humanity, 2018 (Sinta 2), 
Tradisi pembagian waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 
Lombok Barat, 2020 (Sinta 3), Aktualisasi ajaran thoriqoh 
qodiriyyah wa naqsabandiyyah dalam membangun karakter generasi 
milenial Indonesia, 2019 (Sinta 5), Spirit Islam dalam Teknologi 




