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Pengertian Pemimpin

Ada beberapa definisi kepemimpinan yang dihimpun 
Dachel Kamars, diantaranya adalah: 

• Pemimpin adalah proses dari mana pengaruh 
kegiatan kelompok melebihi atas 
harapan-harapan.

• Kepemimpinan adalah mempengaruhi, 
membimbing, dan mengarahkan kegiatan dan 
pendapat. 

• Kepemimpinan adalah pengaruh yang efektif. 



• Kepemimpinan adalah meyakinkan orang lain 
untuk memperbaiki minat-minat mereka sendiri 
dan dia mau menerima tujuan-tujuan dari satu 
kelompok seperti miliknya sendiri

• Selanjutnya Mondy dan Premeaux, 
mengemukakan definisi “leadership or a leading 
involves influencing others to do what leader them 
to”. Maksudnya kepemimpinan atau pemimpin 
melibatkan, mempengaruhi orang-orang lain untuk 
melakukan apa yang dimaukan pemimpin.



Tugas Utama Pemimpin
➢ Mengenai tugas seorang pemimpin di antaranya 

harus mampu membawa kepemimpinannya 
untuk meninggalkan sesuatu yang dapat 
membawa bencana, baik di dunia maupun di 
akhirat, singkatnya seorang pemimpin harus 
dapat mengendalikan kepemimpinannya untuk 
selalu taat pada Allah Swt.



➢ Mendirikan shalat juga bisa dimaknai bahwa 
tugas pemimpin adalah membimbing masyarakat 
supaya mempunyai kesadaran beragama, 
sehingga mereka memperoleh kebahagiaan tidak 
hanya kebahagiaan di dunia tetapi juga di 
akhirat. Maka, pemimpin atau kepala daerah 
harus memberikan perhatian yang lebih kepada 
program yang mengarah kepada peningkatan 
kesadaran pengamalan ajaran agama di 
masyarakat.



➢ Berpegang pada syariat dan akhlak Islam. 
Pemimpin terikat dengan peraturan Islam, boleh 
menjadi pemimpin selama ia berpegang pada 
perintah syariat. Waktu mengendalikan urusannya 
ia harus patuh kepada adab-adab Islam, 
khususnya ketika berurusan dengan golongan 
oposisi atau orang-orang yang tak sepaham. 

➢ Disiplin, konsisten dan konsekuen, sebagai 
perwujudan seorang pemimpin yang profesional 
yang akan memegang teguh janji, ucapan dan 
perbuatan yang dilakukan, karena ia menyadari 
bahwa Allah Swt mengetahui semua yang ia 
lakukan bagaimanapun ia berusaha 
menyemunyikannya. 



Peningkatan Mutu Lembaga 
Pendidikan Islam :
Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, semakin 
tinggi seseorang menempati kedudukan 
kepemimpinan, ia harus mampu merumuskan 
kebijakan umum untuk dijalankan 
(dioperasionalisasikan) pemimpin yang lebih rendah. 
Sebaliknya semakin rendah jabatan kepemimpinan 
seseorang, ia harus lebih terfokus pada unit-unit yang 
menjadi bagiannya dan menguasai secara lebih detail  
permasalahan unit/bagian tersebut. Kebersamaan 
kerjasama dan kualitas kerja masing-masing 
kepemimpinan akan melahirkan lembaga pendidikan 
Islam yang bermutu tinggi. 



Peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama 
di semua lembaga pendidikan. Demikian pula di 
lembaga pendidikan Islam yang sementara berproses 
menjadi lembaga pendidikan yang memiliki kualitas 
setara dengan lembaga pendidikan lain, bahkan 
menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas tinggi. 
Untuk mencapai hal tersebut, maka upaya terus 
dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam. 



Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah 
merupakan alternatif baru dalam pengelolaan 
pendidikan yang mandiri dan kreativitas sekolah. 
Pengembangan manajemen tersebut, dirancang untuk 
meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat 
dalam mengelola perubahan pendidikan dengan tujuan 
keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif 
kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah dan otoritas 
pendidikan. Oleh karena itu, output pendidikan 
menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku di 
seluruh komponen sekolah mulai dari kepala sekolah, 
guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua 
dan masyarakat dalam memandang, memahami, 
membantu sekaligus sebagai pemantau yang 
melaksanakan pemantauan dan evaluasi



● Kepemimpinan Islami Dalam Meningkatkan Mutu 
Lembaga Pendidikan Islam (Faiqatul Husna)

● https://journal.uinsgd.ac.id/ 

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan 
properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. 
Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak 
dapat diperjualbelikan.
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