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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan Islam membentuk manusia seutuhnya yang mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai baik rohani dan jasmani.
1
 Keberhasilan 

pendidikan adalah membentuk leadership yang baik dalam menerapkan 

norma-norma dalam lingkungan masyarakat.
2
  

Norma-norma yang ditanamkan akan membentuk leadership yang 

menjadi pondasi dalam terbentuknya tatanan masyarakat yang baik. 

Leadership atau yang sering kita sebut dengan istilah kepemimpinan
3
 menjadi 

salah satu aspek dalam peningkatan kualitas dan kemajuan sebuah bangsa.
4
 

Sebagaimana dijelaskan bahwa kodrat manusia dilahirkan sebagai pemimpin 

yang termaktub pada Al-Qur’an surah Al Baqarah ayat 30: 
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Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui."
5
 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia telah dikarunia sifat 

dan tugas sebagai pemimpin. Kewajiban kepemimpinannya adalah 

mewujudkan kepemimpinan yang diridhai Allah SWT serta bertanggung 

jawab dalam mewujudkan ketentraman serta kesejahteraan hidup. 

Membentuk kepemimpinan yang diridhai Allah SWT dilakukan 

dengan cara bertahap seperti yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan 

Ranuwihardjo.
6
 Beliau memiliki perhatian dan komitmen yang tinggi dalam 

mengembangkan kualitas leadership. 

Menurut beliau, proses pengembangan bukan hanya dalam intelektual 

saja melainkan perilaku dan sikap sehingga tidak terlepas dari pendidikan 
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Islam.  Dengan demikian upaya tersebut tidak terlepas dari tujuan pendidikan 

Islam yaitu mengelola potensi peserta didik dalam melahirkan leadership 

yang baik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin memaparkan 

pemikiran Ahmad Dahlan Ranuwihardjo dengan bentuk penelitian yang 

berupa skripsi dengan judul, “Konsep Leadership Ahmad Dahlan 

Ranuwihardjo dan Implikasinya terhadap Tujuan Pendidikan Islam.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan 

beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemikiran Ahmad Dahlan Ranuwihardjo tentang konsep 

leadership? 

2. Bagaimana implikasi konsep leadership Ahmad Dahlan Ranuwihardjo 

terhadap pengembangan tujuan pendidikan Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Ahmad Dahlan Ranuwihardjo tentang 

konsep leadership.  

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi konsep leadership Ahmad 

Dahlan Ranuwihardjo terhadap pengembangan tujuan pendidikan Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka diharapkan peneli-tian 

ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk menambah 

khazanah keilmuan mengenai kepemimpinan Islam tidak hanya dalam 

konsep namun dapat diterapkan dengan baik dalam lingkungan 

masyarakat dan negara. 

2. Manfaat Secara Praktis:  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi 

dalam dunia pendidikan mengenai leadership dengan melihat kondisi dan 

kebutuhan masyarakat Indonesia. 


