
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Dalam suatu organisasi peran seorang pemimpin sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya tujuan yang akan dicapai. Pemimpin harus dapat 

menggerakkan, membimbing, memotivasi dan mempengaruhi kepada yang 

dipimpin. 

Pemimpin harus dapat mengantarkan kearah kesempurnaan kepada yang 

dipimpin. Oleh sebab itu sangat diperlukan kemampuan yang melebihi orang lain 

dalam lingkungannya. 

Kepemimpinan muncul bersama-sama munculnya peradaban manusia, 

yaitu sejak nenek moyang manusia itu berkumpul bersama, bekerja bersama-sama 

untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, menentang kebuasan binatang dan 

alam sekitarnya. Sejak itulah terjadi kerjasama antar manusia dan ada unsur 

kepemimpinan (Kartini,Kartono, 1982:28) 

Pesantren dalam perkembangannya disebut sebagai suatu lembaga 

keagamaan yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu agama Islam . Pesantren 

dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan – perubahan 

masyarakat lewat kegiatan dakwah Islam, seperti tercermin dari berbagai pengaruh 

pesantren terhadap perubahan individu dan masyarakat pada masa lampau maupun 

sekarang. 

Secara pedagogis, pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan 

Islam, yaitu lembaga yang didalamnya terdapat proses belajar mengajar ilmu 

agama Islam dan lembaga yang digunakan untuk penyebaran agama Islam. 
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Pesantren adalah sebuah kehidupan yang unik, sebagaimana dapat 

disimpulkan bahwa pesantren adalah sebuah komplek lokasi yang pada umumnya 

terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam komplek itu berdiri beberapa buah 

bangunan sebagai tempat kediaman pengasuh (kyai), sebuah surau atau masjid 

tempat belajar dan asrama sebagai tempat tinggal para santri. 

Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Muhammadiyah Cabang 

Blimbing yang terletak disebuah desa, selama ini masyarakat telah menaruh 

kepercayaan yang sangat besar, karena telah banyak manfaat yang dirasakan dari 

hasil pendidikan dan pengajarannya. Pondok tersebut dikelola oleh tokoh-tokoh 

agama Islam yang berpengalaman dan penuh tanggungjawab. 

Menurut hasil wawancara penulis dengan ustadz Yunus Muhammadi 

(Direktur Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo), bahwa pada saat permulaan 

berdirinya, sangat bersusah payah dalam merekrut calon santri, yaitu dengan cara 

mendatangi pondok – pondok yang telah maju seperti : Pondok Al-Mukmin Ngruki 

di Surakarta, Pondok Pesantren As Salam di Kartosuro. Dengan kendaraan mobil 

beliau bersama warga Muhammadiyah yang lain datang di Pondok tersebut sambil 

menawarkan kepada calon – calon santri yang tidak diterima. Mereka diantar 

dengan mobil menuju ke pondok modern Imam Syuhodo, ditunjukkan untuk 

melihat secara langsung, kalau-kalau mereka berminat untuk belajar dipondok 

tersebut dan pulangnya diantar sampai terminal bus Solo. 

Dengan kesabaran dan ketekunan beliau, akhirnya pada pembukaan tahun 

ajaran baru mendapatkan santri sebanyak 24 orang. Mereka dikelola dengan 

manajemen yang bagus. Maka untuk menjaga agar para santri tetap merasa tentram 

dan senang di pondok setiap minggu diajak rekreasi ketempat-tempat wisata 

dengan fasilitas kendaraan pinjaman dari tokoh – tokoh masyarakat setempat yang 

memiliki kendaraan pribadi. 
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Pondok Modern Imam Syuhodo diasuh oleh orang – orang yang 

berpengaruh, karena dalam kenyataannya banyak para wali santri yang 

memasukkan putra – putrinya di pondok pesantren tersebut untuk mendalami ilmu-

ilmu agama Islam disamping ilmu-ilmu umum. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis membuat judul dalam tesis ini 

sebagai berikut : pola kepemimpinan pondok pesantren modern “ Imam Syuhodo” 

di Blimbing  Polokarto, Sukoharjo. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut diatas, ada beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasikan dan selanjutnya memerlukan pemecahannya, yaitu :  

1. Kepemimpinan  kyai ( Direktur ) sangat menentukan bentuk dan tipe 

Pondok Pesantren baik dalam sistem pengajaran maupun 

managemennya. 

2. Kepemimpinan pesantren tidak lepas dari pengaruh baik yang timbul 

dari dalam maupun dari luar, sehingga perlu diidentifikasi faktor – 

faktor apa yang dapat mempengaruhi bentuk kepemimpinan direktur 

(kyai). 

3. Pimpinan pondok pesantren modern “ Imam Syuhodo” Muhammadiyah 

cabang blimbing terdiri dari orang – orang yang berpengaruh, karena 

dalam kenyataannya banyak para wali santri yang memasukkan putra 

putrinya di pondok pesantren tersebut untuk mendalami ilmu – ilmu 

agama islam disamping ilmu-ilmu umum. Oleh karena itu merupakan 

suatu gagasan untuk meneliti realitas kepemimpinannya. 
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C. Rumusan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya pembahasan dan lebih 

memfokuskan pokok masalah, maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan beberapa masalah yaitu :  

1. Bagaimana sistem perekrutan pimpinan di lingkungan Pondok Pesantren 

Modern “ Imam Syuhodo”? 

2. Bagaimana implementasi kepemimpinan direktur Pondok Pesantren 

Modern “ Imam Syuhodo”? 

3. Apa kekuatan dan kelemahan dari pola kepemimpinan yang 

dikembangkan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan penelitian ini adalah ingin: 

1. Mendiskripsikan tentang perekrutan pemimpinan di lingkungan 

Pondok Pesantren Modern “Imam Syuhodo” 

2. Mendiskripsikan tentang implementasi kepemimpinan Direktur 

Pondok Pesantren Modern “Imam Syuhodo”  

3. Mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan dari pola 

kepemimpinan yang dikembangkan di Pondok Modern “ Imam 

Syuhodo”. 

 

a. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan pemahaman tentang pola kepemimpinan di 

Pondok Modern “Imam Syuhodo”. 
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2. Dapat memberikan sumbangan dan pemikiran kepada Direktur dan 

para ustadz-ustadz dalam menentukan bentuk kepemimpinan 

pesantren yang efektif. 

3. Dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan, terutama bagi 

kalangan akademisi maupun praktisi kepemimpinan serta bahan 

penelitian lebih lanjut. 

 

E. Penulisan Terdahulu 

Penelitian tentang Managemen kurikulum MTs. Muhammadiyah 

Blimbing di Pondok Pesantren Imam Syuhodo yang telah ditulis oleh 

Prihanto. Hasil penelitian tersebut tidak menyentuh hal yang essensial dari 

keberadaan Pondok Pesantren khususnya yang berkaitan dengan keberadaan 

Kyai/Direktur sebagai pemimpin, guru, pendidik, pengasuh yang menjadi 

sentra utama dalam proses balajar mengajar ( Prihanto : 2010 ) 

Umi Musyarrafah dalam penelitiannya tentang pelaksanaan 

pendidikan santriwati Pondok Modern Daarussalam Gontor Putri I. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kurikulum yang ada di 

Pondok Putri I Sambirejo, Mantingan Kabupaten Ngawi ( Umi 

Musyarrafah: 2007) 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Zamakhsari Dhofir tentang                 

“pandangan hidup kyai “ studi ini hanya menjelaskan tentang peranan kyai 

dalam memelihara dan mengembangkan bahasa islam tradisional dijawa. 

Oleh karena itu kalau dipahami secara mendalam penelitian ini tidak 

termasuk kategori pendidikan islam tetapi merupakan studi antropologi 

sosial. 
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Imron Arifin dalam penelitiannya tentang “Kepemimpinan kyai di 

Pondok Pesantren, Kasus Pondok Pesantren Tebuireng” menjelaskan bahwa 

hasil penelitian terdahulu belum menyentuh hal yang pokok dari keberadaan 

kyai sebagai pemimpin, pendidik, dan pengajar kitab-kitab Islam klasik di 

pesantren (Arifin, 1991:1). Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah 

temuan yang dihasilkan bahwa: merosotnya kitab-kitab Islam klasik dari 

para kyai yang menggantikan Kyai Hasyim Asy’ari berimplikasi terhadap 

pola dan gaya kepemimpinan mereka dari individualistik ke kolektif yang 

tampak dari pola kepemimpinan karismatik ke rasional. Sedangkan gaya 

kepemimpinan kyai berubah dari religio paternalistik kepada persuasif-

partisipatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


