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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah  

Persoalan kepemimpinan adalah perkara yang menjadi agenda utama di dalam sejarah 

ketamadunan manusia. Sejarah manusia menunjukkan kepemimpinan merupakan perkara asas 

di dalam pembangunan negara, masyarakat, agama dan bahkan institusi rumah tangga. Jatuh 

bangun sesebuah institusi masyarakat atau keluarga bergantung kepada ciri kepemimpinan oleh 

yang memimpin.  

Kepemimpinan lembaga pendidikan Islam dalam konteks Singapura dalam dasawarsa 

yang lalu menemui berbagai cabaran yang kompleks. Ini mengambilkira aspek undang-undang 

negara, penduduk yang berbagai kaum dan sensitivitas keselamatan yang banyak terpengaruh 

dan memberi reaksi terhadap cabaran luaran dan dalaman sebuah negara. Singapura merupakan 

negara sekular yang memiliki minoritas Muslim. Ia merupakan bandar kosmopolitan yang 

berstatus kelas dunia. Penduduk beragama yang berbeda merangkumi Islam, Kristian, Hindu, 

Buddha dan lain-lain. Antara pendekatan pemimpin negara Singapura di dalam memastikan 

keamanan dan kelangsungan kehidupan adalah mengutamakan keharmonisan penduduk 

negeri. Ini dicapai melalui akta-akta perundangan dan sistem yang melindungi setiap penganut 

agama yang berbeda dan masyarakat yang berbilang kaum. 

Kepemimpinan pendidikan Islam yang diharapkan dalam konteks Singapura  

memerlukan ciri-ciri kepemimpinan yang berwibawa, berani menghadapi risiko, dapat 

menyatukan segala pihak yang merangkumi stakeholders, masyarakat dan ketua negara. Ini 

seperti yang dimaksudkan oleh Muhaim in (2011:38) bahwa pekerjaan pemimpin merupakan 

pekerjaan yang berkaitan dengan menentukan arah tuju, merupakan pekerjaan awal, maka 
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sering kali tampak bahwa pekerjaan ini dilakukan dengan tidak memiliki pola, penuh risiko, 

dan sering kali bagi orang kebanyakan memiliki ketidakpastian yang tinggi.  

Demi meneruskan perjuangan penerusan berdirinya lembaga pendidikan Islam dan 

untuk terus berkembang dan bertahan sudah tentu memerlukan reaksi yang tepat dan sesuai 

oleh pemimpin di dalam aspek kepemim pinan yang merangkumi ciri pemimpin, gaya 

kepemimpinan, sehingga kepada model kepemimpinan yang holistik.  

Menurut kajian Dreliszak (2000), cabaran yang dihadapi pemimpin lembaga 

pendidikan, walaupun dari la tarbelakang agama yang berbeda, semestinya dihadapi dengan 

kekuatan spiritual. Sekiranya tidak, pemimpin tidak akan bersedia atau tidak mahu untuk 

menerima beban cabaran.  Dalam aspek gaya kepemimpinan, Fry (2003) mengatakan bahwa 

perubahan yang berlaku dalam sosioekonom i dunia dan politik mengharuskan perubahan yang 

drastik terhadap gaya kepemimpinan dari cara tradisional yang diktator dan egocentric yang 

secara dasarnya bersandarkan motivasi gaji, kuasa dan kepentingan pribadi; kepada sebuah 

kepemimpinan yang holistik yang merangkumi kepercayaan (trust), sokongan organisasi,  

komitmen dan produktivitas. 

Kepemimpinan spiritual merupakan model kepemimpinan yang menjadi kajian dan 

diamalkan di dalam industri yang berbagai termasuk pendidikan. Teori Kepemimpinan 

Spiritual konteks organisasi yang dipelopori oleh Louis W. Fry, mengkaji kepemimpinan 

sebagai motivasi untuk merubah dan menelaah dasar motivasi. Beliau menelaah teori-teori 

agama dan etika dan teori-teori kepemimpinan bersandarkan nilai-nilai yang menekankan 

bahwa pemimpin harus bersinggungan dengan nilai–nilai inti dan mengkomunikasikan melalui 

visi, nilai-nilai dan tindakan-tindakan personal. Fry (2003) mendefinisikan kepemimpinan 

spiritual sebagai berikut: 

 “ I define spiritual leadership as a comprising the values, attitudes and 
 behaviours that are necessary to intrinsically motivate one’s self and others so  that 
they have a sense of spiritual survival through calling and membership…  this entails: 1) 
creating a vision where in organisation members experience a  sense of calling that their  
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life has meaning and make difference; 2)  establishing a social / organisation culture based 
on altruistic love whereby  leaders and followers have genuine care, concern, and 
appreciation for both   self and others, thereby producing a sense of membership and 
felt understood  and appreciated.” (Fry, 2003). 

 

Fry (2003), mendefinisikan kepemimpinan Spiritual sebagai yang meliputi nilai, sikap 

dan perilaku yang diperlukan untuk secara intrinsik memotivsai diri sendiri dan orang lain 

sehingga mereka mempunyai rasa keperluan untuk terus hidup (survival) secara spiritual 

melalui “calling” dan “membership” yaitu dorongan dalaman dan keanggotaan sistem sosial.  

Kepemimpinan spiritual memerlukan (1) penciptaan suatu visi di mana para anggota organisasi 

mengalami suatu perasaan panggilan hidup yaitu kehidupan mereka mempunyai makna dan 

mampu membuat perubahan; (2) mewujudkan suatu budaya sosial/organisasi  berdasarkan 

pada cinta altruistik dimana para pemimpin dan para pengikut mempunyai perhatian dan 

keprihatinan genuin untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga melahirkan perasaan 

keanggotaan dan merasa dipahami dan dihargai. 

Dalam perspektif kepemimpinan spiritual berlandaskan dalil dan hujjah Islami, Tobroni 

(2010) menghuraikan konsep kepemimpinan spiritual sebagai membawa dimensi keduniaan 

kepada dimensi spiritual (keilāhian) yang mana Tuhan adalah pemimpin sejati yang 

mengilhami, mempengaruhi, melayani dan menggerakkan hati nurani hambaNya dengan cara 

yang sangat bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan. Kepemimpinan spiritual 

sebagai kepemimpinan yang berdasarkan etika religius, 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 (Tobroni: 16). Kepemimpinan spiritual dengan jelas memiliki kaitan rapat 

dengan keagamaan karena makna inti dari kata spirit bermuara kepada kehakikian, keabadian 

dan ruh; bukan sifatnya sementara dan tiruan dan dimensi spiritualitas senantiasa berkaitan 

secara langsung dengan realiti Tuhan, Ilāhi, Tuhan yang maha Esa. Spiritualitas bukan sesuatu 
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yang asing bagi manusia, karena merupakan inti (core) kemanusiaan itu sendiri (Tobroni, 

2010:4-5).  

Oleh kerana kekuatan yang ada pada spiritualitas yang bermuara iman dan tauhid, 

menurut Tobroni (2010), tugas yang berat tidak mungkin diserahkan dan dipikul oleh orang 

yang tidak jujur, tidak amanah bahkan seharusnya didokong oleh manusia yang memiliki nilai 

spiritual yang tinggi seperti kejujuran sejati, semangat amalan soleh, sifat ithār yaitu 

membangkitkan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain, keterbukaan menerima 

perubahan, pemimpin yang dicintai dan kerendahan hati. Nilai-nilai inilah yang bermuara dari 

sumber spiritual yang sekiranya dijadikan peduman mampu melihat kesenambungan umat, 

masyarakat, agama, nilai-nilai universal dan kejayaan (Tobroni, 2010:20-29). 

Kajian-kajian sarjana mendapat korelasi tinggi terhadap gaya kepemimpinan spiritual 

dalam keupayaan menghadapi getir ujian tugas kepemimpinan di dalam menerajui organisasi 

kepada pencapai visi dan misi. Sebagai contoh adalah kajian Amara Arsyad dan Abdul Satar 

Abasi (2014) terhadap organisasi yang terdedah kepada cabaran getir seperti Departmen Polis 

di Pakistan dan mendapati ada kaitan positif terhadap kepemimpinan spiritual di dalam hasil 

organisasi.  

 In this time of rapid change, there is a growing need for a holistic  
 leadership approach that incorporates  whole  self  of  people  into  work,  
 including  their  body,  mind,  heart  and  soul.  Spiritual leadership suggests  an 
approach that integrates these four components of human personality at  workplace. This 
study establishes the impact of spiritual leadership on  organizational outcomes, through 
a mediating role of spiritual wellbeing  with a moderating effect of psychological 
ownership, in police department  of Pakistan (Arsyad & Abasi : 2014). 

 

Kajian beliau juga menyarankan agar menyebarkan visi dan misi kepada pekerja untuk 

melahirkan kultur yang berbasis cinta altruistis yaitu mendahulukan kepentingan orang lain, di 

dalam mengatasi masalah komitmen dan produktivitas yang rendah. Kajian tersebut mendapati 

bahwa kepemimpinan spiritual menyarankan pendekatan yang merangkumi komponen 

manusiawi yaitu jasad, minda, jiwa dan roh atau spiritual. Studi beliau juga merakamkan impak 
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kepemimpinan spiritual terhadap hasil (outcome) organisasi melalui spiritual wellbeing yaitu 

kebahgiaan spiritual.  

Perbincangan berkenaan kepemimpinan spiritual dan organisasi, merupakan aspek 

yang menarik lebih-lebih lagi sekiranya kepemimpinan spiritual merupakan konsep 

kepemimpinan yang dikatakan mampu menyelesaikan banyak permasalahan pada dasawarsa 

ini yang merangkumi aspek kejujuran, etika dan kerohanian. Namun berbekalkan kekuatan 

spiritual yang merupakan intipati agama, dapat dilihat di dalam sejarah Singapura ketahanaan 

dan kekuatan pendokong dan perjuangan keagamaan menghadapi ujian dan kesukaran dan 

sanggup berkorban demi melihat agama terus bertahan, sementara mencari peluang 

pengembangan, seperti apa yang dapat dilihat sepanjang kepemimpinan lembaga pendidikan 

Islam di Singapura.  

Lembaga pendidikan di Singapura mengambil bentuk yang berbagai sesuai dengan 

perjuangan pengasasnya, perkembangan masyarakat, dan konteks kenegaraan. Segolongan 

besar dari masyarakat Muslim menghadiri pendidikan agama melalui berbagai laluan formal 

dan informal. Perkembangan lembaga pendidikan Islam berjalan sehala dengan jiwa 

perjuangan pengasasnya, perkembangan masyarakat dan sistem negara tersebut (Kong : 2003).  

Sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam di Singapura secara formal dapat 

dilihat pada penubuhan Madrasah sejak tahun 1912 yang mana pengasasnya merupakan 

golongan saudagar kaya berbangsa Arab bernama Syed Mohamed Alsagoff. Diikuti pula pada 

1927 dengan terbina Madrasah Al-Junied yang didirikan oleh Syed Abdur-Raman Aljunied. 

Beliau adalah ’trustee’ wakaf bagi Syed Omar bin Alil Aljunied.  

Aspek pelopor lembaga pendidikan Islam seterusnya dapat dilihat dengan terbinanya 

Madrasah Al-Maarif pada tahun 1936. Kepemimpinan lembaga ini terlihat dengan pengurusan 

wakaf yang baik oleh Shaik Omar Bamadhaj yang membina semula madrasah ini ke tempat 

barunya di Ipoh Lane pada 1939 dan kemudian di administer oleh Kiyai Muhammad Fadhullah 
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Suhaimi. Tokoh Shaik Omar Bamadhaj seterusnya menerajui sebuah lagi penubuhan Madrasah 

Al-Arabiah Al-Islamiah yang terletak di Hillside Drive. Madrasah tersebut seterusnya 

berfungsi di perkarangan Persatuan Muhammadiyah di 14 Jalan Selamat, kemudian di Lorong 

13 Geylang, dan kini di kawasan perumahan Toa Payoh.  

Terbinanya lembaga pendidikan Madrasah diterajui oleh tokoh yang memiliki jiwa 

kemahuan tinggi, memahami konteks untuk bagaimana menerajui kemahuan kuat sehingga 

berjaya terbinanya lembaga pendidikan. Madrasah terus berkembang dengan kepemimpinan 

pelopornya dengan terbina satu lagi Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah pada tahun 1955 

dan kemudian usaha pegumpulan dana secara besar-besaran dilakukan pada tahun 1987 dan 

1993 untuk pembinaan binaan moden di 589 Sim s Avenue. Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah 

dibina pada 1947 diregister pada tahun 1960 oleh Encik Basri bin Ahmad. MUIS mengambil 

alih hak pemilikan pada 1991. Madrasah ini berpindah pada tempat sementara di Sekolah 

Rendah Bukit Panjang di 17Km Woodlands Road yang mana pajakan berakhir pada 1996. Kini 

madrasah tersebut memiliki bangunan sendiri. Konteks masyarakat dan sistem negara 

memudahkan tertubuhnya lembaga pendidikan Madrasah demi memenuhi kemahuan pelopor 

yang mewasiatkan harta peninggalan untuk menyediakan kemudahan terbinanya lembaga 

pendidikan. Pada ketika itu, wasiat berbentuk wakaf menjadi sistem yang diiktiraf negara di 

dalam memelihara hak pewasiat.  

Bentuk kepemimpinan lembaga pendidikan Islam seterusnya mengambil pendekatan 

yang berbeda yaitu model lembaga pendidikan yang dikelolakan oleh badan bantu diri (NGO). 

Lembaga pendidikan yang dikelolakan oleh NGO adalah seperti Singapore Religious Teachers 

Association (Pergas), Perdaus (Persatuan Dai’ dan Ulama Singapura), Muslim Converts 

Association (Darul Arqam), Muhammadiyah, Muslim Missionary Society Singapore 

(Jamiyah), Lembaga Pendidikan Al-Qurān Singapura (LPQS) dan lain-lain lagi. Terdapat 

berbagai lagi pemimpin pendidikan Islam yang berbentuk individu, masjid, kelompok yang 
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masing-masing memiliki tujuan murni untuk menanam nilai-nilai agama dan melahirkan 

manusia yang bertakwa. 

Dalam dasawarsa yang lalu, lembaga pendidikan Islam swasta menyemarak dengan 

pendekatan yang aktif di dalam memenuhi tuntutan pembelajaran agama kepada penduduk 

Muslim. Prestasi yang ditunjukkan oleh lembaga pendidikan Islam swasta menyerlah dengan 

pendekatan baru untuk menarik anak-anak muda menghadiri pembelajaran agama; seperti iklan 

melalui stasion radio, suratkhabar; program-program pendekatan kepada remaja Muslim dan 

metode pembelajaran yang menarik, manajemen yang tersusun. Ini merupakan wajah baru bagi 

lembaga pendidikan  Islam di Singapura.  

Salah satu dari lembaga pendidikan Islam swasta yang telah mampu bertahan selama 

sedasawarsa dan masih terus berkembang adalah Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri (Al-

Zuhri). Al-Zuhri telah menunjukkan sebuah fenomena yang mana dalam lebih kurang 

sedasawarsa, telah mampu berkembang dengan pesat dan bertahan sebagai institusi yang 

memberi wadah pendidikan Islam di Singapura. Ia merupakan sebuah institut pengajian tinggi 

yang pertama di Singapura menawarkan pengajian Islam di peringkat diploma secara sepenuh 

masa sejak tahun 2002 dan pada tahun 2015 telah berkerjasama dengan lebih dari 10 Universiti 

di Malaysia dan Indonesia bagi program Degree, Master dan PhD.  Fenomena yang berlaku ini 

menimbulkan persoalan dan belum diketahui berkenaan ciri-ciri pemimpin spiritual yang 

sedang berlaku di lembaga pendidikan Al-Zuhri dan penerapan kepemimpinan spiritual di 

dalam menghasilkan pengembangan lembaga pendidikan Islam.  

 

B.   Permasalahan Penelitian  

Singapura merupakan sebuah negara yang memiliki konteks yang unik berdasarkan 

kaum yang berbilang bangsa dan agama yang merupakan cabaran dan harapan. Kepemimpinan 

pendidikan Islam yang diharapkan dalam konteks Singapura  memerlukan ciri-ciri 
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kepemimpinan yang berwibawa, berani menghadapi risiko, dapat menyatukan segala pihak 

yang merangkumi stakeholders, masyarakat dan ketua negara. Pekerjaan pemimpin merupakan 

pekerjaan yang berkaitan dengan menentukan arah tuju, merupakan pekerjaan awal, maka 

sering kali tampak bahwa pekerjaan ini dilakukan dengan tidak memiliki pola, penuh risiko, 

dan sering kali bagi orang kebanyakan memiliki ketidakpastian yang tinggi. Lembaga 

pendidikan Islam memiliki amanah membawa wadah pendidikan kepada matlamat visi misi 

murni. Manakala kajian-kajian sarjana mendapati korelasi tinggi terhadap gaya kepemimpinan 

spiritual dalam keupayaan menghadapi getir ujian tugas kepemimpinan di dalam menerajui 

organisasi kepada pencapaian visi dan misi.  

Ini membawa kepada persoalan apakah ciri-ciri kepemimpinan spiritual lembaga 

pendidikan yang ada dan menjadi tunggak ketahanan dalam menghadapi situasi yang 

kompleks?  Dan apakah kontribusi yang lahir dari spiritual leadership terhadap pengembangan 

pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Agama Islam yang berlaku di 

institut pendidikan tinggi Al-Zuhri yang telah berkembang di sepanjang 10 tahun dan masih 

bertahan dan menimbulkan pertanyaan berkenaan ciri kepemimpinan spiritual yang sedang 

berlaku di institut tersebut dan bagaimana pengembangan pendidikan Islam berlaku.  

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana dihuraikan, peneliti 

memfokuskan penelitian pada soalan penelitian sebagai berikut; 

1) Apakah ciri-ciri kepemimpinan spiritual konteks organisasi yang berlaku di lembaga 

pendidikan Islam Al-Zuhri?  

2) Bagaimanakah pengembangan pendidikan agama Islam yang berlaku di lembaga 

pendidikan Islam Al-Zuhri melalui kepemimpinan spiritual? 

Di dalam mencari jawapan kepada soalan penelitian, sebuah kerangka model 

kepemimpinan spiritual digunakan berkisar kepada persoalan nilai-nilai spiritual yang 

seharusnya ada pada pemimpin spiritual yang merangkum i (1) pemimpin spiritual (spiritual 
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leader), (2) anggota organisasi dan (3) aspek hasil dari kepemimpinan spiritual. Di dalam 

mencari jawapan soalan penelitian 2, penelitian akan berkisar kepada aspek kepemimpinan 

spiritual yang memberi kontribusi terhadap pengembangan pendidikan Islam di Lembaga 

pendidikan Al-Zuhri.  

 

C.   Tujuan Penelitian  

Penelitian ini adalah untuk mengkaji kepemimpinan spiritual konteks organisasi sebuah 

lembaga pendidikan Islam yang berada di dalam negara sekular, Muslim minoritas yang telah 

bertahan selama 10 tahun dan terus berkembang. Tujuan penelitian ini adalah seperti berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan ciri-ciri kepemimpinan spiritual yang berlaku di lembaga 

pendidikan Islam Al-Zuhri.  

2) Untuk mendeskripsikan bagaimana pengembangan pendidikan Agama Islam berlaku 

di lembaga pendidikan Al-Zuhri melalui kepemimpinan Spiritual. 

 

D.  Manfaat Penelitian    

Beberapa kajian empirik tentang fenomena kepemimpinan spiritual terhadap lembaga 

pendidikan tinggi belum menelaah kepemimpinan spiritual yang menghuraikan ciri-ciri 

kepemimpinan spiritual dalam konteks organisasi di dalam konteks negara sekular dengan 

Muslim minoritas. Disertasi ini merupakan penelitian kualitatif yang menghuraikan berkenaan 

kepemimpinan spiritual yang berlaku di sebuah organisasi Islam di dalam konteks Muslim  

minoritas di negara sekular Singapura. Sebuah model kepemim pinan spiritual digunakan bagi 

membantu peneliti di dalam mencari huraian ciri-ciri kepemimpinan spiritual yang berlaku.  

Manfaat penelitian secara teoretik merupakan ciri-ciri dan model kepemimpinan 

spiritual hasil kajian kepemimpinan spiritual konteks organisasi yang dapat dijadikan bahan 

kajian seterusnya bagi pengembangan ilmu.  



10 
 

Manfaat secara praktis adalah agar dapat menjadi pertimbangan dalam mengelola  

organisasi khususnya lembaga pendidikan melalui ciri-ciri kepemimpinan spiritual yang 

berlaku di dalam sebuah organisasi berlatarbelakang sekular dan Muslim minoritas.  

 

E.  Definisi Istilah     
 

Lembaga atau organisasi di dalam disertasi ini adalah wadah atau tempat melakukan 

kegiatan. Manusia dalam melakukan kegiatannya termasuk berorganisasi tidak terlepas dari 

waktu dan ruang atau wadah bagi melaksanakan kegiatan dan memudahkan pihak-pihak yang 

berkepentingan mengadakan komunikasi dan interaksi agar tercapai tujuan visi dan misi 

pendidikan Agama Islam. Wadah kegiatan ini disebut sebagai organisasi dan biasanya 

berbentuk sebuah lembaga (Husaini, 2013:229).  

Istilah “Spirit” dalam perspektif individu manusia yaitu memiliki cakupan makna: jiwa, 

arwah/roh, soul, semangat, moral dan tujuan atau makna yang hakiki. (Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary 1995:1146). Bertolak dari makna “spirit” sebagai ruh atau dalam bahasa 

Inggeris "soul", maka menurut Rezach (2010) ia bermakna diri seseorang, intipati seseorang, 

makhluk yang mendalam seseorang; dan adalah pengalaman pribadi. Kata akar Latin "spirit"  

adalah "to breathe" dan dengan itu membawa arti “to have life”  yaitu untuk memperoleh hidup. 

Istilah Spiritual di dalam disertasi ini bermakna ciri-ciri spiritual yang dimiliki oleh individu-

individu dan pemimpin lembaga pendidikan sehingga menjadikannya organisasi yang “hidup” 

dengan nilai-nilai spiritual dalam individu dan organisasi.  

Lembaga atau organisasi yang memiliki nilai-nilai spiritual adalah seperti organisasi 

yang hidup; dan menghidupkan sesiapa yang berada di dalamnya. Penelitian kepemimpinan 

spiritual lembaga pendidikan di dalam disertasi ini mengambil kira kerangka berfikir atau 

model kepemimpinan spiritual di dalam konteks organisasi sebagai sandaran penelitian 

lembaga pendidikan Al-Zuhri di Singapura. Penelitian mengambil kira model kepimpinan 
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spiritual konteks organisasi Fry dan juga konsep  kepemimpinan spiritual Tobroni sebagai 

landasan pemikiran dan dibentangkan di kajian pustaka.  

Kepemimpinan spiritual sebuah lembaga atau organisasi bermaksud kepemimpinan 

yang terdiri dari nilai-nilai, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk memotivasi diri sendiri 

dan orang lain sehingga mereka memiliki rasa kebahgiaan  spiritual melalui keterpanggilan dan 

keanggotaan. Ini mencakup: 1) menciptakan visi dimana anggota organisasi mengalami rasa 

panggilan bahwa kehidupan mereka memiliki makna dan mampu membuat perubahan; 2) 

menetapkan budaya organisasi berdasarkan cinta altruistis di mana para pemimpin dan 

pengikut memiliki keprihatinan, kepedulian, dan penghargaan untuk diri dan orang lain, 

sehingga menghasilkan rasa keanggotaan dan merasa dimengerti dan dihargai (Fry 2013). 

Manakala pemimpin spiritual bersandarkan perspektif agama merupakan pemimpin 

spiritual yang membawa dimensi keduniaan kepada dimensi spiritual (keilāhian) yang mana 

Tuhan adalah pemimpin sejati yang mengilhami, mempengaruhi, melayani dan menggerakkan 

hati nurani hamba dengan cara yang sangat bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan. 

Pemimpin spiritual sebagai pemimpin yang berdasarkan etika religius, 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 pemimpin (Tobroni, 2010:16). 

Di dalam disertasi ini, definisi pemimpin spiritual lembaga pendidikan merangkumi 

kedua-dua definisi  di atas yang mana definisi pemim pin spiritual Fry bernuansa manusiawi 

dan fitrah manusia, manakala definisi pemim pin spiritual Tobroni bernuansa kepeminpinan 

spiritual keagamaan. Ini adalah karena manusia secara fitrah memiliki keperluan dunia dan 

akhirat, keperluan roh dan jasad, keperluan petunjuk ayat qauliyah (ayat dari al-Qurān) dan 

pembenaran ayat kauniyah (fenomena alam) demi meneruskan tanggungjawab pemim pin di 

muka bumi serta berlandaskan ketaatan kepada petunjuk Tuhan.  
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Istilah Pengembangan pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan  bermaksud 

menghuraikan aspek pengembangan pendidikan yang berlaku di sebuah lembaga pendidikan 

Agama Islam bersandarkan kepemimpinan yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan spiritual. Ini 

adalah kerana  kajian mengenai Kepemimpinan Spiritual mendapatkan kesan positif kepada 

organisasi dalam bentuk kepuasan kerja (Juwaizi & Izah, 2011), keberkesanan pekerja  

(Ahlijah, 2014), budaya berdasarkan cinta altruistis (Fry, 2013; Amara Arshad, 2014), 

komitmen pekerja (Mansor Norudin, 2013; Wiwiek, 2011; Zachary, 2015), pemilikan 

psikologi oleh pekerja (Amara Arsyad, 2014) dan pencegahan rasuah (Sharma, 2014). 

Penelitian ini ingin mendeskripsikan pengembangan pendidikan Agama Islam yang berlaku di 

institut pendidikan Islam di Al-Zuhri melalui kepemimpinan spiritual lembaga pendidikan.  

 


