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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan merupakan faktor utama yang mengakibatkan terjadinya 

proses dan kegiatan untuk merubah pandangan atau sikap terhadap suatu 

masyarakat. Suatu organisasi tidak terlepas dari kepemimpinan. Kepemimpinan 

merupakan kunci dari keberhasilan suatu organisasi. Suatu organisasi yang tidak 

mempunyai seorang pemimpin, maka organisasi tersebut akan mengalami 

kegagalan, karena keberadaan seorang pemimpin dalam suatu organisasi 

merupakan langkah awal menuju keberhasilan yang akan digapai. 

Seorang pemimpin memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Kinerja 

seorang pemimpin harus dilandasi oleh keluwesan, kepercayaan, dan tim kerja yang 

baik. Segala tantangan dan permasalahan harus disikapi dengan profesional. 

Kepemimpinan sebagai salah satu penentu arah dan tujuan organisasi harus mampu 

menyikapi segala tantangan dari masa ke masa. Seorang pemimpin yang tidak 

mampu mengantisipasi dunia yang sedang berubah, maka kemungkinan akan 

memasukkan organisasinya dalam situasi stagnasi dan pada akhirnya mengalami 

keruntuhan.1 Tentu saja dalam hal ini seorang pemimpin harus memenuhi kriteria-

kriteria yang akan menjadikan dirinya sebagai sosok pemimpin yang ideal. 

Seorang pemimpin, di samping bertugas melakukan tanggung jawab-

tanggung jawabnya, juga merupakan panutan bagi anak buahnya.2 Etika yang 

                                                           
      1 Mulyono, Educational Leadership (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 1 

      2 Imam Munawwir, Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam (Surabaya: USAHA NASIONAL), 

hlm. 15 
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bagus, adab yang sopan, dan tingkah laku yang baik merupakan sifat-sifat yang 

sangat penting yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Tidak hanya itu, 

komunikasi antara seorang pemimpin dan anak buah merupakan hal yang sangat 

penting. Seorang pemimpin harus bisa memancarkan pengaruh terhadap anak 

buahnya melalui komunikasi yang baik, sehingga anak buahnya lebih giat 

mengikuti dan bersedia menghadapi perubahan apabila mendapatkan suatu 

perintah.3 

Sebaliknya, seorang pemimpin yang mempunyai etika yang tidak baik, adab 

yang kurang sopan, tingkah laku yang jelek, dan mujamalah (mencari muka)4, maka 

belum dirinya pantas dinamakan sebagai seorang pemimpin. Ketika seorang 

pemimpin sudah merasa puas dengan dirinya dan mempertahankan status quo, 

maka hal tersebut akan mendatangkan malapetaka bagi dirinya.5 

Kepemimpinan tidak melihat bangsa dan agama. Setiap bangsa dan agama 

memerlukan seorang pemimpin. Dua imperium yang menjadi sejarah (bangsa 

Romawi dan bangsa Persia) masing-masing memiliki pemimpin tersendiri, atau 

lebih tepatnya seorang raja/ kaisar. Hal ini juga seperti ajaran yang dibawa oleh 

Muhammad SAW. Kepemimpinan yang dicontohkan Baginda merupakan 

kepemimpinan yang terbaik sepanjang masa. Muhammad SAW, di samping 

sebagai seorang kepala pemerintahan pada masa itu, juga merupakan seorang 

pemimpin agama. Kepemimpinan yang dicontohkan Baginda kemudian diteruskan 

oleh para sahabatnya (khulafa’ ar-Rasyidin), dan terus bekembang seperti, dinasti 

                                                           
      3 Ibid, hlm. 15 

      4 Ibid, hlm. 21 

      5 Ibid, hlm. 1 
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Umayyah, Abbasiyah, kerajaan Mughal di India, kerajaan Turki Utsmaniyyah, dan 

hingga saat ini juga masih ditemukan organisasi-organisasi yang menegakkan 

sistem kepemimpinan yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam. 

Pada abad ke-21, salah satu fenomena yang mengejutkan adalah 

kemunduran umat Islam dalam beberapa hal, seperti kemunduran dalam bidang 

ekonomi, pendidikan, politik, dan teknologi. Berangkat dari hal tersebut, umat 

Islam dianggap ‘kalah’ atau ‘terbelakang’, sehingga negara Barat memiliki 

kecenderungan meremehkan umat Islam dalam segala hal.6 

Negara Singapura, negara terkecil di Asia Tenggara dengan populasi bangsa 

Melayu kedua tertinggi setelah bangsa Cina, sampai saat ini masih merupakan 

negara yang ke-Islamannya minoritas. Tentu saja jika dibandingkan dengan negara 

Indonesia, Singapura masih sangat jauh dalam urusan kebebasan beribadah. Suara 

azan yang hanya diperbolehkan di dalam masjid, peraturan tidak diperbolehkan 

menggunakan kerudung bagi para pekerja di sebagian perusahaan, merupakan 

hambatan bagi masyarakat Islam Singapura dalam menjalankan syariat Islam. Hal 

tersebut tentu saja tidak membuat masyarakat Islam untuk ‘berhenti’ dalam 

menerapkan nilai-nilai ke-Islaman. Tidak sedikit lembaga atau organisasi Islam 

yang berupaya menegakkan kembali ajaran-ajaran Islam. 

Organisasi Persatuan Muhammadiyah Singapura, di bawah pimpinan Shaik 

Hussain bin Shaik Yacob, merupakan salah satu organisasi yang hingga saat ini 

masih terus mempertahankan ajaran-ajaran Islam. Visi dan misi Persatuan 

Muhammadiyah Singapura tidak terlepas dari pendiri Muhammadiyah sendiri, 

                                                           
      6 Kassim Ahmad, Hadis Satu Penilaian Semula (Selangor: Media Intelek, 1986), hlm. 20 
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yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan. Sejak berdirinya Persatuan Muhammadiyah pada 

tahun 1957, berbagai lembaga telah dibangun, baik lembaga pendidikan, kebajikan 

(kesejahteraan/ welfare), dan lembaga kesehatan. Lembaga-lembaga tersebut 

hingga saat ini masih berjalan dan terus berkembang. 

Kelas Asas Bimbingan Agama (KABA), yang sudah berjalan tiga puluh 

empat tahun memberi peluang kepada anak-anak Islam yang sekolah di sekolah 

negeri (secular) untuk mempelajari ilmu agama dengan mengikuti program part-

time class. Kolej Islam Muhammadiyah (KIM) yang juga merupakan salah satu 

institusi pendidikan Muhammadiyah di Singapura juga menawarkan siapapun yang 

ingin mempelajari ilmu-ilmu keagamaan mulai dari D-1 hingga S-1. Institusi 

tersebut mendapatkan banyak peminat, mengingat kolej tersebut memberi peluang 

kepada siapa saja yang ingin mendaftar tanpa penetapan persyaratan usia. 

Masih banyak lagi lembaga-lembaga yang dibangun oleh Persatuan 

Muhammadiyah Singapura seperti Muhammadiyah Kindergarten, Madrasah al-

Arabiah al-Islamiah (MAI), Kelas Asas Bimbingan Agama (KABA), 

Muhammadiyah Welfare Home, dan Muhammadiyah Health and Day Care Centre. 

Semua lembaga yang dibangun di bawah pimpinan Shaik Hussain mengalami 

perkembangan dari masa ke masa. Selama membangun institusi-institusi tersebut, 

Shaik Hussain sempat dihadapkan dengan berbagai lika-liku seperti kritikan dan 

hal-hal yang bersifat negatif. Hal tersebut tidak membuat beliau berputus asa, 

sehingga beliau terus menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. 

Dengan latarbelakang (background) pendidikan yang tidak memiliki Strata 

Satu, Shaik Hussain pada akhirnya berhasil membangun empat institusi pendidikan 
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Muhammadiyah. Beliau kemudian mendapatkan sertifikat ‘fellow without 

producing any certificates’ oleh Asatizah Recognition Scheme (ARS)7 atas 

kontribusi beliau melalui institusi-institusi yang dibangun. Penghargaan tersebut 

merupakan prestasi terbesar yang beliau dapatkan, dimana beliau diberi sertifikat 

tersebut, sementara tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi.  

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti kepemimpinan tokoh tersebut 

dengan judul “Kepemimpinan Shaik Hussain bin Shaik Yacob dalam 

Membangun Institusi Pendidikan Muhammadiyah di Singapura”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa orientasi Shaik Hussain bin Shaik Yacob membangun institusi-institusi 

pendidikan Muhammadiyah di Singapura? 

2. Bagaimana gaya kepemimpinan Shaik Hussain bin Shaik Yacob dalam 

membangun institusi pendidikan Muhammadiyah di Singapura? 

 

 

 

                                                           
      7 Asatizah Recognition Scheme (ARS) adalah program yang berdiri pada tahun 2005. Tujuan 

utama ARS adalah untuk mengidentifikasi bagi siapapun yang ingin mengajarkan ilmu agama. Setiap 

guru agama yang ingin mengajar harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama 

Islam Singapura (MUIS) dengan kerjasama Persatuan Ulama & Guru-guru Agama Islam Singapura 

(PERGAS). Lima tahun terakhir ini, berbagai kajian agama yang radikal dan ceramah-ceramah yang 

menyeleweng sudah mulai tersebar. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Singapura mengambil 

tindakan dengan melakukan beberapa kebijakan. Pada tahun 2017, pemerintah Singapura 

memperketat lagi dengan mewajibkan siapapun yang memiliki kelulusan dalam bidang agama, 

mulai dari jenjang diploma (hanya untuk sebgaian lembaga pendidikan yang diakui pemerintah 

Singapura) hingga ke jenjang S-1 dan seterusnya, untuk mendaftar program ARS, dengan mengikuti 

ujian melalui interview empat mata dengan penguji. Peserta dinyatakan lulus apabila sudah 

memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi sebab (reasons) Shaik Hussain bin Shaik Yacob 

membangun institusi-institusi pendidikan Muhammadiyah di Singapura 

2. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan Shaik Hussain bin Shaik Yacob 

dalam membangun institusi pendidikan Muhammadiyah di Singapura 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan laporan skripsi ini dikemukakan beberapa manfaat, yaitu: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu dan menambah 

referensi sumber materi terkait studi tokoh kepemimpinan Islam bagi peneliti 

selanjutnya 

2. Dapat menjadi referensi sebagai bahan informasi tentang kepemimpinan 

presiden (ketua umum) Persatuan Muhammadiyah Singapura 

 

E. Batasan Istilah 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang untuk 

mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu.8 Kepemimpinan merupakan 

kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat 

mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau 

perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, dan selanjutnya 

berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu.9 

                                                           
      8 Tati Nurhayati, “Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja”, Jurnal 

Edueksos, Vol. I, No. 2, Juli-Desember, 2012, hlm. 78 

      9 Ushansyah, “Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam”, Jurnal Kopertais Wilayah XI 

Kalimantan, Vol. 14, No. 26, Oktober, 2016, hlm. 54 
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Dalam penelitian ini, kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan 

Shaik Hussain dalam membangun berbagai institusi pendidikan 

Muhammadiyah selama tiga puluh lima tahun menjadi presiden 

Muhammadiyah Singapura. 

 

2. Institusi Pendidikan 

Di dalam KBBI, institusi merupakan lembaga yang diselenggarakan 

kegiatan perkumpulan atau organisasi (KBBI Versi 3.2). 

Pendidikan merupakan terjemahan dari education, yang berasal dari kata 

educate atau bahasa Latinnya educo. Educo berarti mengembangkan dari 

dalam; mendidik; melaksanakan hukum kegunaan.10 Pendidikan adalah sarana 

strategis untuk meningkatkan kualitas manusia dan bertujuan melahirkan insan 

cerdas dan berkarakter kuat.11 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan institusi pendidikan adalah 

seluruh institusi pendidikan yang telah dibangun Shaik Hussain di Singapura. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan di dalam skrpsi ini dibagi menjadi lima bab; bab 

satu, bab dua, bab tiga, bab empat, dan bab lima. 

Bab satu berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan maalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, 

dan sistematika penulisan. 

                                                           
      10 Muhammad Fadillah dan Lilif Mualifatul Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: 

Konsep & Aplikasinya dalam PAUD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 16-17 

      11 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 75 
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Bab dua meliputi landasan teori tentang konsep kepemimpinan dan 

kepemimpinan dalam pendidikan Islam, yang terdiri dari pengertian pemimpin dan 

kepemimimpinan, teori-teori kepemimpinan, pentingnya kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam, peran pemimpin pendidikan Islam, dan peran pemimpin dalam 

membangun pendidikan Islam. 

Bab tiga meliputi metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, 

jenis dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan 

metode analisis data. 

Bab empat meliputi biografi Shaik Hussain bin Shaik Yacob sekaligus 

pemaparan tentang motivasi-motivasi Shaik Hussain dalam membangun institusi 

pendidikan Muhammadiyah di Singapura serta gaya kepemimpinan yang 

digunakan. 

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. 


