ABSTRAK
Keberadaan kiai di pondok pesantren merupakan pemimpin kiai sebagai pemimpin di
pondok pesantren dan juga pemimpin di masyarakat sekitar guna mendekatkan diri kepada
yang Maha Kuasa Allah SWT, kepemimpinan kiai tentu nya sangat mempengaruhi
bagaimana maju dan berkembangnya suatu lembaga ponodk pesantren. Karisma yang di
gunakan oleh pemimpin tentunya menjadi pondasi terdepan untuk kewibawaan diri seorang
pemimpin. Karisma yang d tunjukan oleh rasa tanggung jawab yang tinggi kepada
bawahannya. Pemimpin kasrismatik adalah peimpin yang mewujudkan atmosfir motivasi atas
dasar komitmen dan identitas emosional pada visi dan gaya mereka dalam kepemimpinan
karismatik seorang diri kiai. kiai sebagai pemimpin sekaligus pengasuh, dalam mengeola
pondok pesantren. Penelitian ni bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Kepemimpinan
Pondok Pesantren Miftahul Huda (Yasmida) Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Adapun
dalam metodelogi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskrpsif dalam hal ini
informan penelitian ini adalak kiai, ustadzah, ustad, lurah pondok pesantren, santri dan
alumni. Kunci informan pada peneliti ini adalah kiai karena kiai itu sendiri yang merupakan
titik sentral dari semua kegiatan yang ada di pondok pesantren, maju atau tidaknya pesantren
tergantung bagaimana kepemimpinan kiai dalam mengelola pondok pesantren tersebut.
Tehnik pengumpulan data yang di gunkan dalam penelitian ini menggunakan wawancara,
observasi, dan dokumntasi. Data yang di peroleh selama penelitian di analisis deengan
langkah-langkah reduksi data, penyajian data , dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji
keabsahan data dengan pengamatan dan trianggulasi data yang di guanakn dalam penelitian
ini adalah trianggulasi sumber. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan
Pondok Pesantren Miftahul Huda (Yasmida) Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah tecapai
di lihat dari ciri-ciri kepemimpinan, yaitu mampu memotivasi semua warga pondok pesantren
dan mempunyai ketrampilan dalam mengarahkan semua bawahannya dengan secara langsung
dan mempu berkomunikasi dengan baik sehinga para pendengar dapat lengsung memahami
nya dan mampu mengambil keputusan dengan baik dan selalu melibatkan musyawarah.

kata kunci: Kepemimpinan, Karismatik Kiai, Pondok Pesantren.
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MOTTO

َصبَرُوا ۖ َو َكانُىا بِآيَاتِنَا يُىقِنُىن
َ َو َج َع ْلنَا ِم ْنهُ ْم أَئِ َّمةً يَ ْه ُدونَ بِؤ َ ْم ِرنَا لَ َّما
“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi
petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini
ayat-ayat Kami.” (Q.S As-Sajdah:24)1.

1

Kementrian Agaman RI, Al- Qur an Al- Karim, Bandung, penerbit Diponegoro 2013
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Dalam sebuah karya ilmiah, judul merupakan cermin dari isi yang
terkandung di dalamnya, dan judul yang penulis bahas adalah “kepemimpinan di
Pondok Pesantren Miftahul Huda (Yasmida) Ambarawa Pringsewu Lampung”.
Sebelum membahas lebih jauh berbagai masalah dalam penelitian ini, agar tidak
terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran judul dalam karya ilmiyah ini, maka
terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari judul penelitian penulis.
Hal ini di maksudkan agar pembahas selanjutnya terarah dan dapat di
ambil suatu pengertian yang jelas. Istilah-istilah yang terdapat di judul adalah
sebagai berikut.
1. Manajemen yaitu: Manajemen adalah faktor kemanusiaan,
mengikat suatu kelompok bersama dan memberikan motivasi untuk
tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan organisasi atau
organisasi.1jadi manajemen adalah faktor kemanusaian yang
menyatukan suatu kelompok untuk mewujudkan suatu tujuan yang
sama.

1

Tampubolon Dulbert Biatna, Analisisi Gaya Kepemimpinan dan Faktor Etos Kerja
Terhadap Kinerja Pegawai pada Organisasi yang Telah Menerapkan SNI 19-9001-2001, Jurnal
Standarisasi Vol. 9 No. 3 Tahun 2007.
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2. Kepemimpinan yaitu: “kepemimpinan merupakan suatu ilmu ang
mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan,
mempengaruhi dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas
sesuai dengan perintah yang di rencanakan”.

2

jadi kepemimpinan

adalah suatu proses dimana seorang pemimpin dengan kertampilan
dan kemampuan yang di milikinya dapat mempengaruhi orang lain
sehingga orang tersebut mau mengikuti kehendak dari pemimpin
atau orang yang memberi perintah tersebut.
3. Pondok Pesantren yaitu: istilah pondok pesantren sesungguhnya
berasal dari kata santri, yang mendapat awalan pe dan akhiran an
sebagai tempat tinggal para santri dlam menimba ilmu agama.
Santri menurt Prof. john pesantren berasal dari bahasa tamil, yang
berarti guru mengaji.3
4. Miftahul Huda (Yasmida) yaitu: Sebuah pondok pesantren yang
terletak di jl. utama No. 05 Ambarawa-Ambarawa-Prigsewu
Lampung.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan memilih judul ini adalah:
Pemimpin atau kiyai dalam menjalankan tugasnya sebagai
pemimpin pondok pesantren selalu berhadapan dengan berbagai
macam faktor yang mempengaruhinya.

2

Irfan Fahmi , Manajmen Kepemimpinan Teori & Aplikasi, (Alfabeta, Bandung, 2014),
cet III, h. 15
3
Muhammad Takdir, Modernisasi Kurikulum Pondok Pesantren, (Yogyakarta :
IRCiSoD, 2018) , h. 22
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Di era modern seperti saat ini, banyak sekali terjadi
penyimpangan anatara tujuan pedidikan dengan yang terjadi di
lapangan, peserta didik tidak lagi mengindahkan akhlakul karimah
dalam kehidupan sehari-harinya. Banyak sekali berita akhir-akhir
ini yang berkenaan dengan bobroknya akhlak peserta didik yang
ada di Negara kita, mulai dari merokok, minum-minuman,
tawuran, perzinaan dan yang lebih membahayakan lagi bahkan tega
membunuh gurunya karena hal yang spele.
Beberapa tahun sebelumnya pondok pesantren Miftahul
Huda (Yasmida) Ambarawa Pringsewu mengalami kesulitan dalam
memilih seragam pondok pesantren untuk para santr dan ustadustadzah, bukan hanya itu tetapi juga dalam menngkatkan kualitas
tenaga pendidik untuk santri, tetapi dalam 2 tahun ini pondok
pesantren mengalami peningkatan dalam mengelola seragam
dengan cara membuat konfeksi sendiri untuk seragam pondok
pesantren dan dengan mengadakan seminar/ worksop tentang
kualitas tenaga pendidik.
Dari gambaran yang di paparkan di atas penulis tertarik
mengangkat judul tentang kepemimpinan pondok pesantren,
penulis berfikir bagaimana cara seorang kiyai memanage
kepemimpinannya dalam mendidik santri-santrinya.

4

C. Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu proses yang paling penting bagi
kehidupan

manusia.

mengembangkan potensi

Dengan

pendidikan

manusia

dapat

yang ada pada dirinya agar dapat

berkembang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu dalam sejarah
pertumbuhan masyarakat pendidikan selalu menjadi perhatian utama
dalam memajukan kehidupan dari generasi ke generasi sejalan dengan
tuntutan kemajuan zaman.
Pada zaman modern ini peran lembaga pendidikan menjadi hal
yang sangat penting dalam mencetak generasi muda yang memliki
kepribadian yang lebih baik, berkualitas, berkompetensi dan mampu
bersaing secara global. Tentunya generasai yang terdidik sangat
berbeda dengan yang tidak terdidik, seperti penjelasan dalam Al-Qur’
an QS, Az-Zummar ayat 9:

          
            
 



Artinya: (apakah kamu Hai orang musrik yang lebih beruntung)
ataukah orang yang beribdat di waktu-waktu malam dengan sujud dan
berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan
rahmat Tuhannya ? katakanlah: “adaah sama orang-orang yang
mengetaui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”
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sesungguhnya orang yang berakalllah yang dapat menerima
pelajaran.4
Wahai orang kafir, siapakah yang lebih mulia di sisi Allah;
kamu yang memohon kepada-Nya hanya saat tertimpa bencana
ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan membaca
Al-Qur’an, salat, dan berzikir dalam sujud dan berdiri karena cemas
dan takut kepada azab Allah di akhirat dan mengharapkan rahmat
Tuhannya? Wahai Nabi Muhammad, katakanlah, “Apakah sama
orang-orang yang mengetahui, berilmu, berzikir, dan melaksanakan
salat, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu, dan
selalu mengikuti nafsunya?” Sebenarnya hanya orang yang berakal
sehat dan berpikiran jernih yang dapat menerima pelajaran serta
mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan.
Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang
bersifat

keagamaan islam dengan

berbasis masyarakat yang

menyelenggerakan pendidikan diniyah nya secara terpadu dengan jenis
pendidikan

lainnya

yang

bertujuan

untuk

mengembangkan

kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan peserta didik yang akan
membantu

untuk menjadi alhi agama atau menjadi muslim yang

memiliki ketrampilan atau keahlian untuk membangun kehidupan yang
lebih islami di masyarakat.5 Jadi pondok pesantren adalah lembaga
pendidikan yang menyeleggarakan pendidikan diniyah secara terpadu
4

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim, Bandung, penerbit Diponegoro,2013
Paturohman Irfan, Peran Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perbaikan Kondisi
Keberagaman di lingkungannya, Jurnal Tarbawi Vol. 1 No. 1 Maret 2012, h. 65
5

6

dengan berbasis islam dengan tujuan agar dapat mengembangkan
potensi dan ketrampilannya di masyarakat untuk membangun
kehidupan yang islami.
Dalam hal ini unsur utama pesantren terletak pada kiyai dan santri.
Ismail Suardi Wakke menjelaskan bahwa yang menghubungkan antara
kiyai dan santri sebagai hubungan yang tidak berjalan searah saja.
Akan tetapi justru dengan pola-pola pengajaran badongan dan sorogan
yang

kemudian menjadi interaksi timbal balik dalam proses

pembelajaran. Dengan unsur-unsur pesantren seperti kiyai, santri,
masjid, pondok, dan kitab Islam klasik (kitab kuning) ini yang akan
saling bersinergi dalam proses pengajaran.6
Keberadaan Kiai sebagai pemimpin pondok pesantren dan
pemimpin umat memiliki kebijaksanaan yang arif dan wawasan yang
luas, dan juga terampil dalam ilmu agama, menjadi teladan dalam
sikap dan perilaku etis serta memiliki hubungan yang mendekatan
dengan Tuhan. Legitimasi kepemimpinan kiai diperoleh dari
masyarakat, karena masyarakat telah menilai Kiai tersebut memiliki
keahlian ilmu agama Islam, kewibawaan yang di miliki bersumber
dari ilmunya, dan mempunyai sikap pribadi dan ahlak yang terpuji.
Kiai ideal dalam

komunitas pesantren sebagai sentral figur yang

mewakili mereka tampil sebagai mediator, dinamisator, motivator
6

Wakke Suardi Ismail, Pesanten dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan Kajian
Pesantren Roudahtul Khuffad Sorong Papua Barat, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 6,
No. 2, Desember 2012, H. 209
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maupun sebagai motor penggerak bagi komunitas yang dipimpinnya
dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan pesantren.7
Dengan adanya kiai di pesantren dengan ilmu dan wawasan yang luas
dalam ilmu agama akan menjadi tauladan bagi masyarakat dan para
santri , dalam hal ini pun kiai berperan penting dalam memotivasi dan
sebagai penggerak untuk melindungi masyarakat dan santrinya.
Seperti penjelasan dalam Al-Qur’an QS. An-Nisa ayat 59

           
            
     
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa ayat 59).8
Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepadaNya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara
mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan
amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum
Muslimin:

7

Sagala Saiful, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Pondok Pesantren, Jurnal
Tarbiyah, Vol.22, No. 2, Juli- Desember 2015, h. 217
8
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim, Bandung, penerbit Diponegoro,2013
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a. Taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab

suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkanNya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan
kehendak pribadi
b.

Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa
amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Dia
ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an.

c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu

orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila
mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin
berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan
mereka tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an.
Secara teoritis kepemimpinan (leadership) merupakan hal yang
sangat penting dalam manajerial, karena dengan adanya kepemimpinan
maka

proses

manajemen

akan

berjalan

dengan

baik.

Perannya

kepemimpinan dalam hal ini yang sangat penting dalam upaya untuk
meningkatkan keseluruhan kinerja baik pada tingkat kelompok maupun
pada tingkat organisasi.
Definisi kepemimpinan secara luas ini

meliputi proses untuk

mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi prilaku
kelompok untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi dalam memperbaiki
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kelompok dan budayanya.9 Jadi kepemimpinan merupakan proses untuk
mempengaruhi bawahanya agar dapat mencapai tujuan bersama, karena
dengan usahanya seorang pemimpin dapat meningkatkan kinerja di dalam
organisasinya maupunn kelompoknya.
Kepemimpinan
keterampilan

orang

atau
dalam

leadership

merupakan

memanfaatkan

seni

kekuasaannya

dan
untuk

memengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang
diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan

juga

merupakan pelaksanaan dari keterampilan mengelola orang lain sebagai
bawahannya, Oleh karena itu, setiap pemimpin perlu memiliki managerial
skill yang sangat berpengaruh pada kekuasaan yang dimilikinya.10
Di indonesia pondok pesantren merupakan lembaga yang telah
mampu membawa pengaruh besar kepada msyarakat karena dengan
sumber nilai dan norma-norma yang menjadi acuan untuk dan menjadi
pola berfikir para santri dan masyarakat. Sehingga pesantren sering di
sebut dengan alat transformasi budaya. Pondok pesantren merupakan
sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai budaya tersendiri , dan
sangat berperan penting dalm bidang keagamaan. Pondok peantren
mifathul huda (yasmida) merupakan pondok pesantren yang brpadu
9

Tampubolon Dulbert Biatn, Analisis Faktor Kepemimpinan dan Faktor Etos Kerja
Terhadap Kinerja Pegawai pada Organisasi yang Telah Menerapkan SNI 19-900-2001, Jurnal
Stndarisai Vol. 9 No. 3 Tahun 2007, h. 107
10
Amirudin, Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru,
Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam Vol. 7 No. 2 2017, h. 25

10

dengan lembaga pendidikan formal, pondok pesantren miftahul huda
(yasmida) terletak di jl. Utama N0 05 Ambarawa Pringsewu Lampung.
Walaupun

demikian

pesantren

teteplah

pesantren,

dengan

perkembangan azaman yang lebih modern ini pondok pesantren tetep akan
tumbuh dan berkembang dengan ciri keagamaanya. Pesantren ialah sebuah
lembaga yang mempunyai lingkungan dan nilai tersendiri dan berbeda
dengan kehidupan masyarakat umum.
Setiap kegiatan santri dengan bimbingan para ustad di jadikan
sebagai sarana untu menumbuhkan jiwa para santri jiwa yang mandiri,
mampu bertoleransi dan disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab
pada dirisenidri dan orang lain. Dengan demikian, setiap kegiatan santri
manjadi sarana untuk mananamkan nilai filsafat dalam kehidupan yang
akan mewujudkan generasi para santri untuk
bernafaskan

ukhuah

islamiyah

dan

memiliki jiwa yang

mampu

menamankan

rasa

kesederhanaan dan keiklhasan dalam kehidupan.
Dalam upaya untuk tercpainya suatu tujuan

pondok pesantren

maka perlunya kerja sama antara kiai dan ustad serta santri yang ada di
dalam pondok pesantren tersebut.mereka semua harus taat dan patuh
kepada peraturan yang telah di tetapkan, dalam ajaran islam disiplin ialah
mengikuti segala kebaikan yang datangnya dari Allah SWT, maupun
aturan dari rosul dan sesuai dengan ajaran islam. Hal ini di firmankan
Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

11

           
            
     
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya”.11
Dari ayat tersebut, maka disiplin yang di maksud adalah
melaksankan kewajiban atau tanggung jawab yang telah di embannya
dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT, karena tugas tersebut
adalah amanah dari Allah SWT, dan ajaran Rosul SAW, dan mematuhi
peraturan yang telah di tetapkan guna tercapainya tujuan pendidikan di
pondok pesantren.
Di dalam sebuah pesantren peran kyai sangat penting dan sangat
berpengaruh didalamnya. kyai merupakan pemimpin tunggal yang
memegang peran hampir mutlak. Kharisma seorang kiyai didalam
pesantren menjadikan kyai sangat di segani dan dihormati oleh para
ustadz maupun santrinya, itu merupakan faktor alamiah yang timbul
karena kewibawaan dan ilmu dari seorang kyai. Sehingga kyai sangat

11

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim, Bandung, penerbit Diponegoro,2013
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di hormati dan di segani oleh santri dan masyarakat

sekitar.

Kepemimpinan kiai bisa menjadi titik sentral . kiai mempunyai
kekuasaan penuh mengorganisasi setiap kegiatan yang ada di
pesantren baik itu secara langsung atau tidak langsung. Maju atau
tidaknya suatu pondok pesantren terletak pada kepemimpinan kyai
dalam me-manage segala kegiatan yang ada di pesantren. Dewasa
ini banyak fakta yang membuktikan bahwa faktor utama yang
membuat pesantren bisa berkembang dan menemukan bentuknya yang
lebih mapan karena adanya seorang kyai dalam kemampuan
memimpin pesantrennya.
Dengan adanya kekuatan kyai pesantren dapat menjadi model
intitusi pendidikan yang khas dan memiliki keunikan tersendiri
dalam

mewadahi tanggung jawab untuk mendidik santrinya

menguasai ilmu keagaaman dan sekaligus ilmu umum.12
Beberapa

penelitian

terdahulu

yang

membahas

tentang

kepemimpinan di pondok pesantren antara lain:
1. Peran kyai yang dilakukan kepada ustadz dalam menjaga
kelestarian tradisi pondok pesantren dengan

senantiasa

menjalin silaturahim di setiap minggu dengan menanamkan
ruhul jihad kepada para pengajar, artinya para pengajar dibina
untuk tidak mengejar materi (uang), sehingga ada atau tidak ada
12

Le sulyianah, implementasi kepemimpinan kiai dalam mengembangkan pesantren
jurnal manajeman dan pendiidkan islam, vol. 1, No. 2, juni 2016
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materi (uang), proses pembelajaran di lingkungan pesantren akan
tetap berjalan. Untuk menunjang terhadap materi (uang), maka
pondok pesantren Al- Mu’awanah membangun usaha percetakan/
sablon, kantin/ koperasi pesantren, dan pengolahan air bersih
dan air minum.
Selain menanamkan ruhul jihad kepada para pengajar, momen
silaturahim yang dilakukan di setiap minggu dijadikan sebagai
sarana untuk bermusyawarah antara guru dengan pimpinan pondok
pesantren. Sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat
teratasi dengan jalan musyawarah mufakat.
Adapun peran kyai yang dilakukan kepada santri yaitu
dengan senantiasa t e t a p m e n g a ja r k a n k a jia n m e n d a la m
terhadap ilmu-ilmu agama dan menegakkan peraturan di
pesantren. Adapun kepada santri yang tidak mukim (hanya
sekolah), maka diadakan program petuah (pesantren sabtu ahad).13
2. Peran yang begitu sentral yang dilaksanakan oleh kiai seorang diri
menjadikan pesantren sulit berkembang. Perkembangan atau
besar-tidaknya pesantren semacam ini sangat ditentukan oleh
kekarismaan kiai pengasuh. Dengan kata lain, semakin karismatik
kiai (pengasuh), semakin banyak masyarakat yang akan berduyunduyun untuk belajar bahkan hanya untuk mencari barakah dari kiai
tersebut dan pesantren tersebut akan lebih besar dan berkembang
13

Helmi Aziz , Nadri Taja, Kepemimpinan Kiai Dalam Menjaga Tradisi Pesantren,
Jurnal Ta’dib, vol, V NO, 01 November 206. h. 14-15
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pesat.
Kepemimpinan individual kiai inilah yang sesungguhnya
mewarnai pola relasi di kalangan pesantren dan telah berlangsung
dalam rentang waktu yang lama, sejak pesantren berdiri pertama
hingga sekarang dalam kebanyakan kasus. Lantaran kepemimpinan
individual kiai itu pula, kokoh kesan bahwa pesantren adalah milik
pribadi kiai. Karena pesantren tersebut milik pribadi kiai,
kepemimpinan yang dijalankan adalah kepemimpinan individual.
Dengan kepemimpinan semacam itu, pesantren terkesan
eksklusif. Tidak ada celah yang longgar bagi masuknya pemikiran
atau usulan dari luar walaupun untuk kebaikan dan pengembangan
pesantren karena hal itu wewenang mutlak kiai. Hal seperti itu
biasanya masih berlangsung di pesantren salaf.14
Berdasarkan penelitian terdahulu di atas penulis tertari untuk
meneliti di Pondok Pesantren Miftahul Huda (Yasmida) Ambarawa
Di pondok pesantren Miftahul Huda Ambarawa Kabupaten
pringsewu merupakan lembaga pendidikan gabungan antara formal
dan non formal tetapi dengan gabungan antar lembaga pendidikan
formal dan non formal ini pondok pesantren Miftahul Huda
(Yasmida)

tetap

mempunyai

pemimpin

tersendiri,

dalam

implementasinya kepemimpinan kiai di pondok pesantren Miftahul
Huda (Yasmida) yang di bantu oleh para ustad dan ustadzahnya
14

Kasful Anwar US, Kepemimpinan kiai Pesantren, Kontekstualita , Vol,25 No, 02 , 2010. H. 229
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dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kepemimpinan
pondok pesantren, tentunya program pondok pesantren tetep di buat
oleh kiai. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan santri bisa
berhubungan langsung dengan para ustad dan ustadzahnya.
Selain itu alasan penulis untuk memilih pondok pesantren
Miftahul Huda sebagai objek penelitian karena pondok pesantren
Miftahul Huda merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal
yang telah ber Akreditasi B di Pringswu, kemudian pengelolaan dalam
kepemimpinannya dan manajemen yang sudah bagus, lembaga ini
selalu

bisa

menempatkan

diri

dengan

tuntutan

zaman

dan

perkembangannya, selain itu selalu dinamis dan inovatif sehingga
selalu punya gagasan baru dalam proses pembelajarannya. Hal ini lah
yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kepemimpinan
pondok esantren Miftahul Huda (Yasmida) Ambarawa Kabupaten
Pringsewu.
Berdasarkan hasil Penelitian saat melakukan observasi dan
wawancara langsung dengan salah satu ustadzah di pondok pesantren
yang bernama Ustadazah Nazal Fisabela Fellawati menurut beliau
lembaga ini memiliki seorang pemimpin (pengasuh pondok pesantren)
yang disegani dan di hormati oleh semua kalangan masyarakat
maupun warga pesantren, karena karisma atau wibawanya dalam
menjalankan kepemimpinany, dari segi kepemimpinan yang sudah
terstruktur, dan penulis menduga bahwa peran kepala madrasah dalam
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keemimpinan pondok pesanren sudah sepenuhnya terlaksana. Dengan
uraian tersebut diatas yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti di
pondo pesantren Miftahul Huda (Yasmida) dan peneliti tertarik
mengkaji lebih dalam dengan mengadakan penelitian berjudul:
Kepemimpinan

Pondok

Pesantren

Miftahul

Huda

(Yasmida)

Ambarawa Kabupaten Pringsewu.
D. Fokus Penelitian
Dari deskripsi latar belakang di atas, maka penelitian ini di
fokuskan pada “Kepemimpinan di Pondok Pesantren Miftahul
Huda Ambarawa Pringsewu Lampung.
Dari fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan
sub fokus penelitian yaitu tentang kepemimpinan karismatik :
1. Mampu memotivasi
2. Mempunyai keterampilan mengarahkan
3. Mampu Berkomunikasi dengan baik
4. Mampu mengambil keputusan
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas makan penulis
akan merumusakan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana Cara kiai memotivasi warga dipondok
pesantren
Pringsewu?

Miftahul

Huda

(Yasmida)

Ambarawa
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2. Bagaimana cara bapak kiai memberikan arahan untuk
para santri berserta ustad-ustdzahnya di pondok
pesantrenMiftahul Huda Ambarawa Pringsewu?
3. Bagaimana cara bapak kiai menjalin komunikasi d
pondok pesantren Miftahul Huda (Yasmida) Ambarawa
Pringsewu?
4. Bagaimana cara bapak kiai mengambil keputusan di
pondok pesanren Miftahul Huda (Yasmida) Ambarawa
Pringsewu?
F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui :
1. Untuk mengetahui kepemimpianan dalam memotivasi
warga pondok pesantren Miftahul Huda (Yasmida)
Ambarawa Kabupaten Pringsewu
2. Untuk mengetahui kepemimpinan dalam memberikan
arahan kepada santri beserta ustad ustadzah di pondok
pesantren

Miftahul

Huda

(Yasmida)

Ambarawa

Kabupaten Pringsewu
3.

Untuk mengetahui kepemimpinan dalam berkomunkasi
di

pondok

pesantren

Miftahul

Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

Huda

(Yasmida)
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4. Untuk mengetahui Kepemimpinan dalam mengambil
keputusan di lingkungan pondok pesantren Miftahul
Huda (Yasmida) Ambarawa Pringsewu
G. Manfaat Penelitian
Manfat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian di harapkan akan menambah khazanah
keilmuan di bidang penelitian manajemen pendidikan islam,
sekaligus dapat di jadikan bidang informasi dan acuan bagi semua
pihak yang akan melakukan penelitian lebih anjut terkait tentang
kepemimpinan di pondok pesantren.
2. Manfaat Praktis
1. Bagi peneliti
Manfaat yang benar-benar di rasakan dari penelitian ini
adalah

peneliti semakin bertambah ilmu dan wawasannya

mengenai manajemen kepemimpinan pondok pesantren miftahul
huda (Yasmida) dan merupakan salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar S1.
2. Manfaat bagi lembaga pesantren
Dari hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi salah satu
rujukan atau acuan

bagi pesantren dalam mengembangkan

lembaga pesantren, agar pendidikan pesantren tidak kalah dengan
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pendidikan pada umumnya, khususnya di pondok pesantren
Miftahul Huda (Yasmida) Ambarawa Kabupaten Pringsewu.
H. Tinjaun Pustaka
Dalam melaksanakan penelitian ini, referensi penulis tidak hanya
diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan saja , tetapi juga diperoleh
dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian
yang peneliti lakukan. Tinjauan pustaka itu diantaranya adalah :
1. Hasil penelitian Nur Khusaini yang berjudul kepemimppinan Pondok
Pesantren Raudlatul Muta’allimin Kampung Jaya Tinggi Kecamatan
Kasui Kabupaten Way Kanan. Menunjukan bahwa dari hasil penelitian
kasus menggunakan penelitian lapangan (fied research) dengan cara
mengangkat data yang ada di lapangan yakni data yang berkenaan
dengan

kepemimpinan

pengurus

pondok

pesantren

Raudlatul

Muta’allimin Kampung Jaya Tinggi Kasui Kabupaten Way Kanan.
Dengan peneliian yang menggunakan teknik interview, observasi dan
dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa pemimpin pondok
pesantren Raudlatul Muta’allimin, Jenis pendidikan yang berkembang
dengan di kelola, di siplin yang di terapkan di pondok pesantren
Raudlatul Muta’allimin, sarana kegiatan pondok pesantren, dan
pembiyaan

pondok

pesantren

yang

terhitung

murah,

factor
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penghambatnya yaitu kurangnya tenaga ahli dalam suatu bidang dan
belum adanya perpustakaan khusus15.
2. Hasil penelitian tursini yang berjudul kepemimpinan nyai pondok
pesantren Nurul Huda komplek al-Aziziyah Kab.Pringsewu. adapun
hasil penelitian ini yaitu penulis menyimpulkan bahwa santri menjadi
pribadi yang berguna di tengah massyarakat. Adapun hasil penelitian
ini yaitu penulis menyimpulkan bahwa kepemimpinan nyai di pondok
pesantren Nurul Huda komplek al-Aziziyah kabupaten Pringsewu
menggunakan gaya kepemimpinan kharismatik, yaitu mempunyai daya
menraik yag sangat besar, Karena itu umunya mempunyai pengikut
yang besar jumlahnya dan pengikutnya tidak dapat menjelaskan,
mengapa mereka tertarik mengikuti danmenaati pemimpin itu. Dia
seolah-olah memiliki kekuatan gaib (supernatural power), kemudian
charisma yang di milikinya tidak tergantung pada umur kekayaan,
kesehatan, ataupun ketampanan si pemimpin. Kepemimpinan nyai
pondok Pesantren Nurul Huda komplek Al-Aziziyah kebuapaten
Pringsewu secara keseluruhan baik melalui interview dan observasi. Di
antaranya Nyai memberi motivasi kepada snatrinya, membimbing
secara langsung agar menjadi pribadi yang baik dan dapat belajar

15

Nur Khusaini, Kepemimpinan Pondok Pesantren Muta’allimin Kampung
Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan , (Bandar Lampung: Tarbiyah UIN
Raden Intan Lampung, 2018) di kutip tanggal 19 Desember 2019
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sesuai dengan target, menjadi tauladan yang baik agar para santri
menjadi pribadi yang berguna di tengah masyarakat.16
3. Penelitian yang di lakukan oleh Ressa Pratiwi Wulandari (2018)
tentang Kepemimpinan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Bandar

Lampung.

Dari

hasil

penelitian

yang

terealisasi

bahwa kepemimpinan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Bandar Lampung secara keseluruhan baik itu wawancara maupun
observasi dan

dokumentasi

menyimpulkan

bahwa kepemimpinan

Tsanawiyah
kepemimpinan

Negeri

2

dengan

demikian
kepala

Bandar Lampung

demokratis

penulis
madrasah

menggunakan

gaya

namun demikian, dalam pelaksanannya

masih belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kepemimpinan
demokratis Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri

2

Bandar

Lampung yaitu kepala madrasah membentuk tim strategi untuk
menentukan strategi yang akan di gunakan dalam mencapai
sasaran. Pendekatan

integralisitik

dalam

menjalankan

kepemimpinan yaitu pendekatan kekeluargaan dan demokratis
dalam kepemimpinannya pada seluruh warga sekolah.17

16

Tursini, Kepemimpinan Nyai Pondok Pesantren Nurul Huda Komplek AlAziziyah Kab. Pringsewu, (Bandar Lampung: Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, 2018) di
kutip tanggal 19 Desember 2019
17

Ika Apriyana, Kepemimpinan Kepala Madrasah Stanawiyah Darussalam Pesisir
Barat, (Bandar Lampung: Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, 2019) di kutip tanggal 19
Desember 2019
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I. Metode Penelitian
Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah metode penelitian
kualitatif.

Metode

penelitian

kualitatif

sering

disebut

penelitian

naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (
natural setting ), disebut juga sebagai metode etnographi, Karena pada
awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang
teknologi budaya, disebut sebagai metode kualittaif karena data yang
terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.18
Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrument, oleh Karena
itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human
instrument. Untuk menjadi instrument peneliti harus mampu bertanya,
menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas
dan bermakna.19 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk
mengetahui Manajemen kepemimpinan pondok pesantren Miftahul Huda
(Yasmida) Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Penggunaan metode
dimaksudkan agar kebenaran yang diungkap benar-benar dapat di
pertanggung jawabkan dan memiliki bukti ilmiah yang akurat dan dapat
dipercaya.
1. Sifat dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan dilakukan
merupakan jenis penelitian kualitatif. kualitatif adalah metode penelitian

18

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alvabeta,
2018) , h. 8.
19

Sugiono, Metode Penelitian kualitatif, ((Bandung: Alvabeta, 2017), h. 9.
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yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti
objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana
peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data
dilakukan secara triangalusi (gabungan), anlisis data bersifat induktif/
kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan
generalisasi.20
sedangkan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif.
Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha
menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan yang
ada.21 Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa penelitian “deskriptif
bertujuan untuk membuat pencanderaan seara sistematis, actual dan akurat
mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.22
Penelitian ini dilakukan dengan megangkat data-data yang ada di
lapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu kepemimpinan pondok
pesantren Miftahul Huda (Yasmida) Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

2. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian akan di lakukan di Pondok Pesantren Yasmida
Ambara Pringsewu, tepatnya di jalan no. 5 Ambarawa kecamatan
Ambarawa kabupaten Pringsewu, Waktu penelitian dilakukan pada tahun
ajaran 2019/20120
20

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alvabeta,
2018) , h. 9.
21
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.
22
Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitia, ( Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 75.
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3. Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif objek yang dipilih harus benar-benar
mewakili ciri-ciri suatu populasi. Pengambilan objek yang dilakukan
peneliti adalah menggunakan teori terbatas dengan cara bola salju
(snowball). Maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring
sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan
bangunanannya.23 Dalam penelitian ini yang menjadi objek

penelitian

yang akan di observasi adalah:
a. Kiai Pondok Pesantren Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu
b. Ustadz dan Ustadzah

pondok Pesantren Yasmida Ambarawa

Kabupaten Pringsewu
c. Santri pondok Pesantren Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu
Dari 4 objek yang akan di observasi tersebut penulis akan menghimpun
informasi tentang kepemimpinan di pondok pesantren
1. Kepmimpinan kiai dalam memotivasi pondok pesantren
2. Kepemimpinan kiai dalam mengarahkan
3. Kepemimpinan dalam berkomunikasi dengan baik
4. Kepamimpinan dalam mengambil keputusan

23

h. 224

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017),
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4. Alat Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan
permasalahan penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data
yaitu:
a. Observasi
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan
hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia
kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dan data itu dikumpulkan
dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda
yang sangat kecil (proton dan electron), dan benda yang sangat jauh (
benda angkasa) dapat diobservasi.24 Observasi adalah pengamatan dan
pencatatan suatu objek dengan sistematik fenomena yang diselidiki.25
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi Non
Partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung hanya sebagai
pengamat

independen.26

Maksudnya

peneliti

berperan

sebagai

pengamat penuh tidak ambil bagian dalam suasana atau objek yang
diobservasi.

24

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatid dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2018), h. 226.
25
Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2004), h. 149.
26
Djaman Satiri, Metode Penelitian Kualitatif (Bnadung: Alfabeta, 2014). H. 135.

26

b. Wawancara
Wawancara adalah salah satu tehnik pengumpulan data yang digali
secara langsung melalui percakapan dan Tanya jawab. 27 Dalam hal ini
peneliti menggunakan jenis intervie ( wawancara) semi setandar atau
bebas terpimpin yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan secara
bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu
dipertanyakan secara beruntun dan pemilihan kata-katanya juga tidak
baku tetapi dimodifikasikan pada saat wawancara berdasarkan
situasinya.28
Dalam hal ini peneliti wawancara beberapa narasumber yaitu:
1) Kiai Pondok Pesantren Yasmida Ambarawa Kabupaten Pringsewu
2) Ustadz dan Ustadzah

pondok Pesantren Yasmida Ambarawa

Kabupaten Pringsewu
3) Santri

pondok

Pesantren

Yasmida

Ambarawa

Kabupaten

Pringsewu
Metode pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh
informasi tentang Manajemen Kepemimpinan di Pondok Pesantren
Miftahul Huda (Yasmida) Ambawara Pringsewu.

27

Djaman Satiri, Metode Penelitian Kualitatif (Bnadung: Alfabeta, 2014). H. 130.
Ibid.h. 135.
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c. Dokumentasi
Tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah
pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen yang telah
lalu.29 Data yang diperoleh dapat berupa peninggalan tertulis,
berupa arsip-arsip, buku tentang pendapat, teori, yang berhubungan
dengan masalah penyelidikan. Tehnik untuk menggali, profil, visi,
misi, program kerja, tentang jumlah santri, sarana dan prasarana di
Pondok Pesantren Yasmida Ambarawa kabupaten
serta dokumen-dokumen lainya

Pringsewu,

yang berhubungan dengan

penelitian dan dibutuhkan oleh penulis.
5. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisirkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih
mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.30
Data yang diperoleh dilapangan akan dianalisis secara kualitatif yaitu
upaya

yang

dilakukan

dengan

jalan

bekerja

dengan

data,

mengorganisasikan data, memilih menjadi satuan yang dapat dikelola,
menintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
29

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatid dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2018), h. 240.
30

Soewadji Yusuf, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media,
2015), h.160.
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penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.31Data penelitian kualitatif yang diperoleh
dalam penelitian banyak menggunakan kata-kata maka analisa data yang
dilakukan mellaui:
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data yaitu merangkum, memilih data yang diperlukan,
membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang
direduksi mendapatkan gambaran yang lebih tepat dan jelas
sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data
selanjutnya.32
b. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya dalah
penyajian data. Dalam penelitian kualitatif maka penyajian data
dapat berupa bagan, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian
bagan tersebut maka dapar terorganisasikan, tersusun dalam pola
hubungan, sehingga akan mudah dipahami.33
c. Verification Data (Menarik Kesimpulan)
Menarik kesimpulan penelitian harus mendasarkan diri atas
semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata

31

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatid dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2018), h. 33.
32

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatid dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2018), h. 247.
33
Ibid. h. 249
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lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan pada data, bukan atas
angan-angan atau keinginnan peneliti. Salah besar apabila
kelompok

peneliti

membuat

kesimpulan

yang

bertujuan

menyenangkan hati pemesan, dengan cara memanipulasi data. 34
Dengan demikian penarikan kesimpulan pada penelitian
kualitatif mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang sejak
awal sudah dirumuskan sejak awal, tetapi bias juga tidak, karena
sudah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelat peneliti berada di lapangan.35
Pengambilan kesimpulan dilakukan secara sementara,
kemudian diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data
yang

terkumpul.

Kesimpulan

juga

diverifikasikan

selama

penelitian berlangsung. Dari data-data yang direduksi dapat ditarik
kesimpulan yang memenuhi syarat kreabilitas dan objektifitas hasil
penelitian, dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan
teori.36
Verifikasi data yang dimaksud untuk mengevaluasi segala
informasi yang telah didapatkan suatu data yang diperoleh dari
informasi melalui wawancara. Sehingga akan didapatkan suatu
34

Suharsimi Arikunto, prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2016), h. 384.
36

Nasution, Metode Penelian Naturalistik Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya), h. 263.
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data yang validitas dan berkualitas serta hasil data tersebut dapat
dipertanggung jawabkan akan kebenarannya.
6. Uji Keabsahan Data
Untuk memperoleh keabsahan data, penelitian ini menggunakan
triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadapa data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas
ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara, dan berbagai waktu dengan demikian terdapat triangulasi
sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.37
a. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber. Contohnya, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya
kepemimpinana seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data
yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan
yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok
kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan
seperti dalam penelitian kuantitatif akan tetapi dideskripsikan,
dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana
aspesifik dari ketiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis
oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya
37

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatid dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2018), h. 273
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dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data
tersebut.
b. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan
dengan cara mengecek
data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, llau dicek dengan
observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik
pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbedaberda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data
yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang
dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar karena pandangan yang
berbeda-beda.
c. Triangulasi waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data
yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka
pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan
pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau
situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,
maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan
kepastian datanya.
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Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa
penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data yakni
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sam adengan tehnik
yang berbeda. Karena dalam penelitian ini alat pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang
diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan
dokumentasi. Jika menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti
melakukan diskusi lebih lanjut untuk memastikan data yang mana yang
dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudup pandang
yang berbeda-beda.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kepemimpinan Karismatik
1.

Pengertian Kepemimpinan Karismatik
a. Pengertian kepemimpinan
Kepemimpinan

keterampilan

atau

orang

dalam

leadership

merupakan

memanfaatkan

seni

kekuasaannya

dan
untuk

memengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang
diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan

juga

merupakan pelaksanaan dari keterampilan mengelola orang lain sebagai
bawahannya, Oleh karena itu, setiap pemimpin perlu memiliki managerial
skill yang sangat berpengaruh pada kekuasaan yang dimilikinya.1
Kepemimpinan

menyangkut

tentang

cara

atau

proses

mengarahkan orang lain agar mau berbuat seperti yag pemimpin
inginkan. Menurut Garder dalam buku manajemen Teori, Prakti, dan
Riset Pendidikan,

pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang

menajadi contoh mempengaruhi prilaku pengikutya secara nyata
melalui sejumlah perasaan-perasaan signifikan pengikutnya. 2

1

Amirudin, Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru,
Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam Vol. 7 No. 2 2017, h. 25
2

Husaini Usaman, Mnajamen Teori, Praktk, Riset Pendidikan Edisi 4,(Jakarta:Bumi
Aksara, 2014), h. 307
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Menurut

Yuki,

dalam Rani Marian kepemimpinan

adalah

proses untuk mempengaruhi orang lain, untuk memahami dan setuju
dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan
secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan
kolektif untuk mencapai tujuan bersama.3
Menurut Robbins, dalam Rani Mariam kepemimpinan merupakan
kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya
suatu tujuan. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses
mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku
pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki
kelompok dan budayanya.4
Menurut

Bush,

dalam

Rani

Mariam

mengungkapkan

Kepemimpinan adalah tindakan-tindakan memengaruhi orang lain
untuk mencapai tujuan akhir yang di harapkan. 5
Robert C. Bog sebagaimana dalam kompri yang di kutip oleh
Moch. Idochi Anwar mengemukakan emapat kemampuan yang harus
di miliki oleh seorang pemimpin pedidikan yaitu:

3

Rani mariam, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap kinerja
Karyawan Melaluai KepuasanKaryawan sebagai Variabel Intervening” (Tesis Program Pasca
Sarjana Pada Program Megister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang: 2009) h. 25
4
Ibid, Rani Maryami, h. 25
5
ibid, h. 308
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a) Kemamapuan untuk mengorganisasikan dan membuat
staf di dalam merumuskan perbaikan pengajran dalam
bentuk program yang lengkap.
b) Kemampuan

untuk

membangkitkan

dan

memupuk

kepercayaan pada diri sendiri, guru-guru, dan anggota
staf sekolah lainya.
c) Kemampuan untuk membina dan memupuk kerja sama
dalam mengajukan dan melaksanakan program-program
supervisi.
d) Kemampuan untuk mendorong dan membimbing guruguru serta segenap staf sekolah lainya agra mereka
dnegna

penuh

kerelaan

dan

tanggung

jawab

berpartisipasi secara aktif pada setiap usaha-usaha
sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang sebaikbaiknya. 6
Seseorang menjadi pemimpin merupakan perwujudan dan dari
tiga

teori dasar, anatara lain karena keturunan, kejiwaan dan

lingkungan 7. Peran yang begitu sentral yang di laksanakan oleh kiai
seorang diri menjadikan pesantren sulit berkembang. Perkembangan
atau besar tidaknya semacam ini sangat di tentuan oleh kekarismaan
kiai seoarang pengasuh. Dengan kata lain, selain karismatik kiai
6

Kompri, Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren, (Jakarta: Pranadamedia
Grup 2018), h. 170
7

Ibid. H. 171
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(pengasuh), semakin banyak yang akan berdayun- dayun untuk belajar
bahkan hanya untuk mencari berkah dari kiai tesebut.
Kepemimpinan individual kiai inilah yang sesungguhnya
mewarnai pola relasi (hubungan) di kalangan pesantren yang telah
berlangsung dalam rentag waktu yang lama, sejak pertama bersiri
hingga

sekarang

dalam

kebanyakan

individual kiai itu pula, ada

pesantren.

Kepemimpinan

kesan bahwa pesantren adalah milik

pribadi kiai.
Menilai potensi kepemimpinan sebelum mereka ditempatkan ke
posisinya masing-masing dimulai dengan memprediksi apakah ia akan
menjadi pemimpin yang efektif dan akurasi prediksi sangat penting untuk
memperoleh efektivitas manajerial. Persyaratan

utama bagi

calon

pemimpin ialah dapat memimpin orang lain ke arah pencapaian tujuan
organisasi, dan dapat menjalin komunikasi antar manusia karena
organisasi selalu bergerak atas dasar interaksi antar manusia. Ada
beberapa aturan dalam Islam untuk memilih pemimpin yang baik dan
berkualitas. Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin yang
baik.8

8

Sagal Syaiful, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Pondok Pesantren, Jurnal
Tarbiyah , Vol. 22, No. 2, Juli-Desember 2015, h. 220
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Dalam Al Qur‟an, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk
memilih pemimpin yang baik dan beriman yang terncantum dalam
(QS. An-Nisa: 58)

ٰٓ ّللا يأْم ُر ُكم اَ ْن تُؤَ ُّدوا ْاْلَمه هى
ه
ۙ
ِِ ْْ ََ اس اَ ْن تَحْ ُك ُمىْ ا بِ ْال
ْ ُ َ َ ّ اِ َّن
ِ
ِ َّت اِ هلى اَ ْهلِهَا َواِ َذا َح َك ْمتُ ْم بَ ْيهَ الى
ّ ّللاَ وِ َِ َّما يَ َِظُ ُك ْم بِ ٖه اِ َّن ه
ّ اِ َّن ه
٨٥ - ص ْيرًا
ِ َّللاَ َكانَ َس ِم ْيًَا ب
Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum
di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,
Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah
Maha Mendengar, Maha Melihat9.

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada
yang berhak. Pengertian "amanat" dalam ayat ini, ialah sesuatu yang
dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Kata "amanat" dengan pengertian ini sangat luas, meliputi
"amanat" Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya
dan terhadap dirinya sendiri. Amanat seseorang terhadap sesamanya yang
harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya
dengan tidak kurang suatu apa pun, tidak menipunya, memelihara rahasia
dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah:

9

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim, Bandung, penerbit Diponegoro,2013
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1. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apa pun dengan tidak
membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan
hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, maupun orang
lain.
2. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap
orang awam, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang
benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di
dunia dan di akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan
usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat
imannya,

menyelamatkan

dari

perbuatan

dosa

dan

maksiat,

membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan
kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat di dalam
melaksanakan syariat dan ketentuan Allah
3. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya,
seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain,
tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus
antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.

b. Pengertian kepemimpinan karismatik
Karisma berasal

dari

bahasa Yunani yang berarti “anugrah”.

Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika disebut kekuatan
karismatik. Karisma dianggap sebagai kombinasi dari pesona dan daya
tarik pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan luar biasa untuk
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membuat orang lain mendukung visi misinya. Pemimpin karismatik
menekankan pada tujuan-tujuan idiologis yang menghubungkan pada misi
kelompok kepada nilai-nilai,

cita-cita,

serta

aspirsi-aspirasi yang

berakar dalam yang dirasakan bersama oleh para pengikut, pemimpin
karismatik mampu memainkan

peran penting dalam menciptakan

perubahan.
Robbins menyatakan dalam Ria Marginingsih bahwa teori
kepemimpinan karismatik merupakan keberlanjutan dari teori atribusi.
Teori ini menyatakan bahwa para pengikut memiliki hubungan yang luar
biasa yang disebabkan oleh pengamatan terhadap perilaku-perilaku tertentu
dari seorang pemimpin. Pendapat lain mengemukakan pada saat ini
kebanyakan teoritikus berpendapat bahwa karisma merupakan hasil
persepsi anggota dan atribut-atribut yang dimiliki pemimpin yang
dipengaruhi oleh kemampuan- kemampuan aktual, perilaku pemimpin
pada

kepemimpinannya

yang

mempedulikan

kebutuhan-kebutuhan

individual maupun kolektif para anggotanya10
Sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan formal,memenag
beberapa pesantren mengalami perkembangan pada aspek kelembagaan,
manajemen, organisasi dan administrasi pengelolaan keuangan. Dari
beberapa kasusu ini mulai dari gaya kepemimpinan pesantren, mula dari
karismatik ke rasionalistik, dari otoriter paternalistisk ke diplomatik10

Ria Marginingsih, kepemimpinan karismatik sebagai employer branding, jurnal
bisnis darmajaya, Vol.02, No. 02 juni 2016
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partisipatif, atau laissez faire ke demokratik. Namun di sini penulis akan
memfokuskan pada gaya kepemimpinan di pondok pesantren nya.11
Pemimpin karismatik adalah pemimpin
atmosfir motivasi

atas

dasar

yang

komitmen

mewujudkan

dan identitas emosional

pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya Ivancevich,
dkk.
Kepemimpinan

karismatik,

merupakan

kepemimpinan

yang

mengembangkan kombinasi hubungan antara bawahan dengan satu atau
lebih bawahannya berdasarkan atribut-atribut pimpinan yang disenangi
bawahan. Kepemimpinan karismatik tidak mengembangkan pemberian
delegasi atau wewenang kepada bawahan karena adanya stigma ketakutan
ancaman kedudukan atau statusnya. Pemimpin karismatik cenderung
muncul di dunia politik, agama, saat perang,

atau

saat

masih dalam tahap awal atau menghadapi krisis yang

perusahaan
mengancam

kelangsungan hidupnya.12 .
2. Tipe-Tipe Kepemimpinan Karismatik
A. Tipe kepemimpinan Karismatik
Tipe kepemimpinana karismatik dapat di bedakan mejadi dua
tipe yaitu pemimpin karismatik visioner dan tipe pemimpin karismatik
11

Ibid, kompri, h. 188
Hurin In Lia Amalia Qori, Kepemimpinan karismatik versus kepemimpinan
trasformasiaonal, Vol. 1 No. 2 Agustus 2013, h. 72
12

38

di masa krisis. Dari berbagai hasil diskuis tentang pemimpin
karismatik mengarah pada kepemimpinan visoner. Ada ungkapan yang
menyatakan bahwa syarat utama untuk menjadi pemimpin visioner
adalah berusaha untuk merealisasikan visi dan misi bersama tentang
masa depan. Pemimpin karismtaik visioner melalui komunikasi yang
baik dapat menghubungkan antara kebutuhan dan target yang di
inginkan oleh para pengikutnya untuk mencapai target dan tugas yang
di berikan oleh organisasi.
Pemimpin juga perlu menghubungkan arah visi dan misi,
tujuan organisasi agar lebih mudah ketika mereka merasa tidak puas
atau tidak bertangung jawab dengan keadaan saat ini. Sejalan dengan
pernyataan tersebut Barbara dan Wenet di dalam buku kepemimpinan
dalam perspektif organisasi yang di karang oleh Sutarto Wijono
mengatakan bahwa pemimpin karismatik yang

visioner memiliki

kemampuan untuk melihat sebuah gambar besar dan peluang yang ada
pada gambar besar tersebut.
Beberapa pemimpin karismati yang visioner yang ada di
indonesia di antaranya adalah Bung Karno dan Bung Hatta, yang telah
meletakan Dasar Negara Republik Indonesia melalui UUD45 dan
Pancasila. Selain itu dalam suatu organisasi di antaranya William
Soeryadjaya, yang membangun dan meletakan vondasi berdirinya PT
Asra Internasional, liem SioeLiong, membangun dan memperkokoh
bisnin makanan, tepung, Indofood, dan perbankan Bank Central Asia
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(BCA), mereka dapat di anggap sebagai pemimpin karismatik visoner
yangtidak kenal lelah yang terus menerus memformulasikan visi dan
misi masa depan dan mewujudkan peluang-peluang yang ada di sekitar
mereka.
Sementara itu untuk pemimpin karismatik di masa krisis
sebagai mantan presiden Republik Indonesia di anataranya Bung
Karno dan Moh Hatta, Soeharto, dan Mega wati serta Joko Widodo.
Selain itu ada juga pemimpin karismatik di masa krisis yang lain
seperti Ki Hajar Dewantara dan Raden Ajeng Kartini.13
Tipe kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai
kemampuan menggunakan

keistimewaan

atau kelebihan sifat

kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku
orang

lain,

sehingga

dalam suasana batin mengagumi dan

mengagungkan pemimpin bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki
oleh pemimpin. Pemimpin disini dipandang istimewa karena sifat-sifat
kepribadiannya yang

mengagumkan

dan

berwibawa. Dalam

kepribadian itu pemimpin diterima dan dipercayai sebagai orang yang
dihormati, disegani, dipatuhi dan ditaati secara rela dan ikhlas.
Kepemimpinan kharismatik menginginkan anggota organisasi sebagai

13

Sutartio Wojono Kepemimpinan dalam Perspehtif Organisai (Jakarta : Prendamedia
Grup, 2018) , h. 98-99
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pengikutnya untuk mengadopsi pandangan pemimpin tanpa atau
dengan sedikit mungkin perubahan.14
Dalam

Al-qur‟an

kita

dapat

menemukan

nlai-nilai

kepemimpinan yang menjadi keseharian Rosulallah SAW. yaitu dalam
surat Ali Imran ayat 159.

            
           
         
Atinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu
Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun
bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan
itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Maksudnya: urusan
peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan
politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.15
Berdasarkan ayat di atas, seorang pemimpin harus memiliki
karakter sebagai berikut:
1. Lemah-lembut
14

Hurin In Lia Amalia Qori, Kepemimpinan karismatik versus kepemimpinan
trasformasiaonal, Vol. 1 No. 2 Agustua 2013, h. 72
15

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim, Bandung, penerbit Diponegoro,2013
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2.

Tidak kasar (tidak bengis), baik dalam ucapan atau perbuatan

3.

Siap memaafkan kesalahan orang lain

4. Selalu memohonkan ampunan untuk rakyatnya yang berbuat
dosa
5.

Siap mendengarkan aspirasi rakyat (demokratis)

6. Memiliki komitmen yang kuat untuk melakasanakan tugas
yang diembankan
7. Selalu tawakal kepada allah SWT.
Seorang kyai sebagai pemimpin pondok pesantren selalu identik
dengan tipe kepemimpinan kharismatik.

Seluruh warga lembaga

pendidikan yang ia pimpin memiliki loyalitas yang sangat tinggi
kepadanya.

Dengan tipe kepemimpinan tersebut, pondok pesantren

terbukti tidak pernah ditinggalkan oleh umat.

Tidak pernah dijumpai

pondok pesantren yang gulung tikar karena kekurangan santri, berbeda
dengan sekolah yang dapat gulung tikar karena kekurangan siswa.
Keadaan yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang
berbeda di antara dua lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini
membuktikan, bahwa penerapan tipe kepemimpinan kharismatik di
lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan, dan mempunyai nilai yang
positif. Keberhasilan tipe kepemimpinan kharismatik tersebut juga tidak
lepas dari adanya nilai-nilai agama yang melekat pada lembaga-lembaga
pendidikan Islam, sehingga tipe kepemimpinan kharismatik yang pada
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hakekatnya memang selalu identik dengan kepemimpin di bidang politik
dan keagamaan.16
Selanjutnya

akan

di

ungkapkan

karakteristik

dari

tipe

kepemimpinan karsimatik yang baik dan yang buruk dari tipe
kepemimpinannya.
1. Karakteristik baik dari kepemimpinan karismatik
a. Menggunakan kekuasaan untuk melayani orang lain
b. Menghubungkan pendapat senidri dengan kebutuhan
dan aspirasi pengikut
c. Memperhatikan dan belajar dari kritik
d. Mendorong para pengikut untuk berfikir bebas dan
mempertanyakan pendapat-pendapat pemimpin
e. Membimbing mengembangkan, dan mendorong
pengikut, membagi konsep dengan orang lain.
f. Mempercayakan ukuran-ukuan moral untuk
memuaskan kepentingan organisasi dan umat.
2. Karakteristik buruk dari kepemimpinan karismatik
a. Menggunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan
sendiri
b. Memaksakan pendapat sendiri

16

Guntur cahaya kesuma, Pesantran dan Kepemimpinan Kiai, Jurnal Pendidikan dan
Pembelajaran Dasar, Vol. 1, No. 1, p-ISSN 2355-1925 Juni 2014, h. 110
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c. Menghindari kritik dan pendapat
d. Memaksakan keputusan sensiri untuk di terima tanpa
pertanyaan
e. Komunikasi satu arah
f. Tidak peduli dengan kebutuhan pengikut
g. Mengandalkan ukuran-ukuran yang tepat dari pihak luar
untuk memuaskan diri sendiri17.
Kepemimpinan merupakan suau kekuatan, permulaan dan proses yang
bersifat untuk memngaruhi suatu kelompok. Adapun indikator-indikator dari
kepemimpinan yang telah di sebutkan yaitu:
a. Dengan adanya kepemimpinan di harapkan adanya pengaruh berupa
keteladanan, kewibawaan, dan dan kecakapan dari pemimpin.
b. Memperoleh informasi yang baik yang di terima oleh bawahanya
sehingga bawahanya mengerti dan dapatmelaksanakan tujuan
organisasinya
c. Pengambilan keputusan
d. Seorang pimpinan harus bias memotivasi bawahanya dengan
memberikan penghargaan sehingga mereka merasa termotivasi untuk
melakukan tugasnya dengan ikhlas, antusias dan senang hati.18

17

Ibid, Guntur cahaya kesuma, h. 111
Kompri, Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren, (Prenadamedia: Kencana),
2018, h. 167-168
18
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B. Pondok pesantren
1. Pengertian Pondok Pesantren
Istilah pesantren sesungguhnya berasal dari kata santri yang
mendapat awalan pe dah akhiran an sebagai tempat tinggal para santri
dalam menimba ilmu agama. Pesantren merupakan sebuah pendidikan
keagamaan yang bertjuan untuk menggembleng dan membina para
generasi bangsa yang berilmu, bermoral dan berahlakul karimah.19
Dalam hal ini santri juga di pahami sebagai sosok personifikasi
yang paling ideal untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun
usah-usaha perbaikan bangsa dan agama. Keberadaan santri di yakini
memiliki peran besar dalam mengaplikasikan visi kebangsaan yang
berbasis nilai-nilai keislaman.20
Pesantren berasal dari kata pe-santri- an yang berarti tempat
tinggal santri atau yang dikenal sebagai murid. Pondok berasal dari
kata funduuq dari bahasa arab yang berarti penginapan atau asrama.
Di dalam pesantren/pondok pesantren kebanyakan dipimpin oleh
seorang kyai dan dibantu oleh murid-murid yang telah di tunjuk
untuk mengelola pesantren serta mengelola organisasi atau
lembaga yang berada dalam pesantren tersebut. Pesantren merupakan
institusi pendidikan tertua yang ada di Indonesia yang telah menjadi
19

Nur jamal, Transpormasi Pendidikan Pesantren dalam Pebentukan Kepribadian Santri,
Vol, 08 No, 02 Agustus 2015, h. 67
20
Mohammad Takdir, modernisasi Kurikulum Pesantren (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018),
H. 22-23
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produk budaya

Indonesia

keagamaan yang berkembang

dan

mengadopsi sistem pendidikan

sejak

awal

kedatangan Islam di

Nusantara. Pesantren tumbuh dan berkembang melayani berbagai
kebutuhan masyarakat, sebagai warisan budaya umat Islam Indonesia.
Pesantren merupakan penguhubung antara masyarakat pelosok
pedesaan yang belum pernah tersentuh pendidikan modern ketika
masyarakat membutuhkan pendidikan.21
2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren
Pondok Pesantren Miftahul Huda berdiri secara resmi dan
terakreditasi pada kantor Departemen Agama Propinsi Lampung pada
tahun 1990. Sebagaimana lembaga yang lain, Lembaga Pondok
Pesantren inipun akhirnya lebih populer dengan sebutan Pondok
Pesantren YASMIDA. Pondok Pesantren ini dirilis oleh seorang putra
Yasmida yang memang telah lama dikader dan dipersiapkan oleh
orang tuanya yang juga sebagai salah seorang dewan pendiri
YASMIDA untuk membidani berdirinya sebuah Pondok Pesantren,
dan kini beliau berperan sebagai Pengasuh Pondok Pesantren, beliau
itu adalah KH. Drs. Sobri Dinal Musthofa.

21

Mansur Hidayat, Model Komunikasi Kiai dengan Santri di Pesantren. Vol
02, No. 06 Januarai 2016, h. 387
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Pondok Pesantren ini mulai dirintis persisnya pada paruh
terakhir tahun 1998 sepulang beliau dari menuntut ilmu di Pondok
Pesantren Al-Munawir Yogyakarta yang juga merangkap kuliah di
IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Bermula dari dua bangunan sederhana dengan dinding bambu
(gedhek) bekas kandang kambingg pemberian dari Bapak Drs. Sutrisno
yang juga sebagai kakak ipar beliau, Satu bangunan lagi bekas
kandang sapi pemberian dari Bapak Khusni Tamrin, seorang ketua
Yasmida saat it sekaligus sebagai Guru beliau saat masa kecilnya.
Dengan santri pemula sebanyak delapan santri putra-putri (yaitu 4
santri dari Sudimoro Wonosobo yang sekarang masuk wilayah
Tanggamus, dan 2 santri dari Sindanggarut Kedondong Lampung
Selatan, dan 2 santri dari desa Ambarawa sebagai santri kalong)
mulailah diayunkan dayung perjuangan menegakkan Islam Ahlus
Sunnah Wal Jama‟ah melalui lembaga bernama Pondok Pesantren
Miftahul Huda.
Dengan

modal

semangat,

KH.Sobri

Dinal

Musthofa

mengembangkan secara perlahan sistem pendidikan Pondok Pesantren
yang penuh tantangan ini. Tantangan intern misalnya kondisi I para
santri pemulayang rata-rata tamatan Sekolah Dasar dan Madrasah
Tsanawiyah maka mereka masih membutuhkan pendidikan formal
untuk tingkat lanjutannya. Artinya: rata-rata santri merasa perlu sistem
pendidikan ganda (dobel/rangkap) disamping ngaji di Pondok tapi jua
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belajar di Sekolahan. Maka para santri pun merangkap sekolah di SMP
YASMIDA bagi tamatan SD dan merangkap di SMU YASMIDA bagi
yang tamatan SLTP.
Tantangan yang muncul adalah kepincangan dari kontradiksi
sistem lembaga pendidikan umum dengan sistem kepesantrenan,
dimana para santri yang dikondisikan dengan belajar dan amalan
sistem pesantren kurang terdukung oleh lembaga pendidikan umum
semacam SMP dan SMU. Maka pihak Pondok Pesantren merasa perlu
untuk

menyediakan jenjang pendidikan pendidikan agama yaitu:

Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, maka tepatnya pada
tahun 1990 bapak KH. Sobri Dinal Musthofa memprakarsai berdirinya
MA (Madrasah Aliyah). Pada awal tahun berdirinya Madrasah Aliyah
(tahun 1990) ini karena berbagai pertimbangan maka terpaksa
Madrasah Aliyah masih digabung dengan SMA (Sekolah Menengah
Atas) YASMIDA, jadi para santri memiliki status ganda; artinya
disamping mereka berstatus sebagai siswa MA sekaligus juga berstatus
sebagai siswa SMU. Status ganda ini lagi-lagi juga memunculkan
berbagai masalah baru.
Tegasnya,

sistem

ini

juga

kurang

mendukung

sistem

pendidikan model Pondok Pesantren maka dengan keteguhan
tekadnya, Pengasuh Pesantren memisahkan (baca: memandirikan) MA
(Madrasah Aliyah) pada tahun 1991 untuk berdiri sendiri tanpa
menggabung dengan SMU dan beliau langsung yang menjadi kepala
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MA-nya. Sudah kepalang tanggung mendirikan jenjang pendidikan
formal berupa Madrasah Aliyah tersebut, maka beliau sekalian
mengambil langkah untuk tahun berikutnya (1992) mendirikan MTs
(Madrasah Tsanawiyah) yang dikepalai oleh Bapak Lukman
Martomi.22
3. Unsur-Unsur Kelembagaan Pondok Pesantren
Dalam ulasannya mengaenai pesantren, Zamakhsyari Dhofiter
dalam bukunya kompri Manajemen dan kepemimpinan pondok
pesantren mengemukakan lima unsur pondok pesantren yang menjadi
elemen dasar dari tradisi pesantren, yakni pondok pesantren, masjid,
santri, kitab-kitab klasik dan kiai. 23
1. Sarana perangkat keras: pondok pesantren dan masjid
Dalam suatu pondok pesantren merupakan dua bangunan yang
sangat penting. Pondok pada dasarnya adalah asrama
pendidikan islam tradisional di mana putra putri nya tinggal
bersama dan mendapatkan bimbingan dari kiai. Pondok,
asrama bagi santri, ini sekaligus menjadi ciri khas tradisi
pesantren yang membedakanya dengan sistem pendidikan
tradisional yang lainya di masjid-masjid suaru bahkan
madrasah pada umunya.

22

Nazal fisabela vela yati, Wawancara pra penelitian 04 Oktober 2019
Kompri Manajmen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren (Jakarta: Pranadamedia
Grup 2018), h. 33
23
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Kehadiran masjid tidak dapat di pisahkan dari kehidupan
pesantren yang di anggap sebagai tempat paling tepat untuk
mendidik santri, terutama praktik sholat lima waktu, khotbah
solat jum at, dan pengajian-pengajian kitab islam klasik, jaid
masjid merupakan tempat sentral bagi transformasi dan isnad
ilmu di pesantren. 24
2. Kiai dan Santri
Berbicara tentang seorang pemimpin dalam pondok
pesantren tidak terlepas dari pada sosok seorang kiai. Pada
kalangan pesanren kiai merupakan aktor utama. Kiailah yang
merintis pesantren, mengasuh ,menentukan mereka belajar dan
kurikulum, serta mewarnai pesantren dalam kehdupan seharihari sesusai dengan keahlian dan kecenderungan yang di
milikinya. Karena itu, karekteristik pesantren dapat di
perhatikan melalui profil kiainya.

Kiai dan santri dalam tradisi pesantren adalah dua entitas
yang tak dapat di pisahkan. Kiai adalah elemen yang paling
esensial dan kehadrannya merupakan sesuatau yang niscaya,
walaupun hanya sebagai orang biasa, tetapi sebagai seorang
yang alim, arif, ikhlas, orang-orang umunya menempatkan
sebagai figur yang sangat sakral.

24

Ibid, kompri, h. 33-34
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Definisi Kiai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
sebutan bagi alim ulama‟ (orang yang cerdik dan pandai

dalam

agama Islam). Sedang- kan dalam Ensiklopedi Islam Indonesia
disebutkan bahwa kyai di kalangan masyarakat tradisional
Jawa, merupakan tokoh keagamaan kharis- matik yang bisa
dibandingkan dengan ajengan di masyarakat Jawa Barat, syekh di
masyarakat Minangkabau Sumatera Barat. Untuk penyebutan
istilah kyai di Indonesia memang berbeda-beda, tetapi substansinya
memiliki peran dan tugas yang sama. Untuk persoalan ini, Ali
Maschan Moesa Syamsul berkata; “ulama juga mempunyai
sebutan

yang

berbeda

di setiap daerah, seperti kyai (Jawa),

ajengan (Sunda), tengku (Aceh), syekh (Tapanuli), buya
(Minangkabau), tuan guru (Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah)”. Selain itu, terdapat
sebutan „kyai‟, yang merupakan gelar kehormatan bagi para ulama
pada umumnya.25
Dengan

kelebihan

berbagai

dimensi

tersebut,

kiai

merupakan figur dan pemimpin sentral dalam suatu pesantren.
Santri, biasanya berkonotasi pada siswa yang belajar pada
suatu pesantren untuk mempelajari kitab-kitab klasik. Oleh

25

Mansur Hidayat, Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren,

Jurnal Komunikasi ASPOKOM , Vol. 02, No. 06, Januari 2016
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karena itu santri merupakan elemen lain yang juga sangat
penting setelah kiai. Walaupun dengan semikian menurut
tradisi pesantren, terdapat dau kelompok santri.
a) Santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari
daerah yang jauh yang menetap dalam kelompok
pesantren. Merekalah yang bertanggung jawab
mengurusi

kepentingan

pesantren

sehari-hari

mereka juga memikul tanggug jawab mengajar
santri-santri

muda

tentang

kitab-kitab

dasar

menengah.
b) Antri kalong yaitu, murid-murd yang berasal dari
desa-desa di sekeliling pesantren, yang baisanya
tidak menetap dalam pesantren, mereka bolak-balik
dari rumah sendiri. 26
3. Kitab-kitab klasik
Unsur lain pesantren adalah pengajaran kitab-kitab Islam
Kalsik terutama karangan-karangan ulama yang menganut
paham syafi‟iyyah yang merupakan satu-satunya pengajaran
formal yang diberikan dalam lingkunagn pesantren. Tujaun
utama pengajaran ini ialah untuk mendidik calon- calon
ulama. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan dapat
digolongkan kedalam delapan kelompok: (1) Nahwu-Sharaf

26

Ibid, kompri, h. 34-35
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(syntax-marfologi); (2) Fiqih; (3) Ushul Fiqih; (4) Hadis;
(5) Tafsir; (6) Tauhid; (7) Tasawuf dan Etika, (8) Cabangcabang lain seperti Tarikh dan Balaghah. Kitab-kitab
tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang
terdiri dari jilid-jilid tebal mengenai hadis, tafsie, fqih, ushul
fiqih, dan tasawuf. Kesemuanya ini dapat pula digolongkan
ke dalam tiga kelompok, yakni: (1) kitab-kitab dasar; (2)
kitab-kitab tingkah menengah; (3) kitab-kitab besar..27
Bagi pesantren modern, tidak lagi mengutamakan kajian kitab-kitab
klasik dalam

proses

pembelajaran,

tapi

kitab- kitab berbahasa Arab

yang ditulis oleh para tokoh muslim abad 20. Walaupun kadang di
pesantren Modern masih menggunakan sebagian kitab-kitab klasik, tapi
bukan menjadi kajian utamanya, tapi hanya menjadi referensi tambahan dan
tidak dikaji sampai selesai (khatam). Di samping itu, pondok modern juga
menekankan pada penguasaan bahasa asing, seperti bahasa Arab dan bahasa
Inggris dan budaya kedisplinan yang sangat ketat. Penguasaan bahasa asing
ini untuk membekali para santri agar dapat bersaing di dunia global dan
dapat membaca kitab-kitab kontemporer baik yang menggunakan bahasa
Arab maupun bahasa Inggris.28

27

H.A. Rodli makmun, pembentukan karakter berbasis pendidikan pesantren, cendekia,
Vol. 12, No. 2, Juli-Desember, 2014, h. 220
28
Zainal Arifin, Perkembangan Pesantren Di Indonesia, jurnal Agama Pendidikan Islam,
Vol. IX , No. 1, Juni 2012, h. 48
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