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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan dipesantren selama ini pada umumnya bercorak 

alami. Untuk mengembangkan pesantren maupun proses pembenahan calon 

pimpinan yang akan mengganti pimpinan yang ada, belum memiliki bentuk 

yang teratur dan menetap. Pembinaan dan pengembangan seperti itu dapat 

juga menghasilkan persambungan kepemimpinan yang baik, tetapi pada 

umumnya hasil sedemikian itu tidak tercapai. Sebagai akibat sering terjadi 

penurunan kualitas kepemimpinan dengan berlangsungnya penggantian 

pimpinan dari satu generasi kegenerasi berikutnya
1
. 

Kepemimpinan yang ada di Pesantren biasanya turun-temurun dari 

pendiri ke anak ke menantu ke cucu atau ke santri senior. Artinya ahli waris 

pertama adalah anak laki-laki, yang senior dan dianggap cocok oleh kyai dan 

masyarakat untuk menjadi kyai, baik dari segi kealimannya (moralitas/ 

akhlak) maupun dari segi kedalaman ilmu agamanya. Jika hal ini tidak 

mungkin, misalnya karena pendiri tidak punya anak laki-laki yang cocok 

untuk menggantikannya, maka ahli waris kedua adalah menantu, kemudian 

sebagai ahli waris ketiga adalah cucu. Jika semuanya tidak mungkin, maka ada 

kemungkinan dilanjutkan oleh bekas santri senior.   

Kepemimpinan kyai di pesantren memegang teguh nilai-nilai luhur 

yang menjadi acuannya dalam bersikap, bertindak dan mengembangkan 

pesantren. Nilai-nilai luhur menjadi keyakinan Kyai dalam hidupnya. Apabila 

dalam memimpin pesantren bertentangan atau menyimpang dari nilai-nilai 

luhur yang diyakininya, langsung maupun tidak langsung kepercayaan 
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masyarakat terhadap kyai atau pesantren akan pudar. Karena sesungguhnya 

nilai-nilai luhur yang diyakini kyai atau umat Islam menjadi ruh (kekuatan) 

yang diyakini merupakan anugrah dan rahmat dari Allah SWT
2
. 

Secara ideal,  seorang kyai diharapkan berperan sebagai figur moral dan 

pemimpin sosial, serta tokoh sentral dalam masyarakatnya, sebab di bahu 

merekalah terletak cita-cita dan eksistensi umat. Oleh karena itu ukuran 

seorang kyai tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya 

dan dari karakteristik pribadinya saja, tetapi yang penting sejauh mana 

masyarakat memberikan pengakuan kepadanya
3
.  

 

Begitu urgen dan esensialnya seorang kyai, karena dialah pengelola, 

pengasuh, pemimpin dan terkadang juga pemilik tunggal sebuah pesantren. 

Secara ideal seorang kyai diharapkan berperan sebagai figure moral dan 

pemimpin sosial serta tokoh sentral dalam masyarakat sebab dibahu merekalah 

terletak cita-cita dan eksistensi umat. Oleh karena itu ukuran kyai tidak dapat 

hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya dan dari karakteristik pribadinya 

saja, tetapi yang penting sejauh mana masyarakat memberikan pengakuan 

kepadanya. Gelar kehormatan kyai bagi kalangan elite agama khususnya 

masyarakat memberikan pengakuan. Posisi kyai di tengah-tengah masyarakat 

yang berfungsi sebagai guru agama, pemberi fatwa, dan rujukan hukum, 

pemimpin kerohanian (spiritual leader), juga pemimpin keilmuan (intelektual 

leader).  

Kepemimpinan kyai tidak lepas dengan pesantren atau pondok 

pesantren dan santri. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Zamakhsyari 
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Dhofier menyatakan; “pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab islam 

klasik dan kyai merupakan lima elemen dasar dari tradisi pesantren”. Jadi bisa 

dibilang kelima hal tersebut adalah syarat atupun rukun berdirinya pondok 

pesantren.
 
Dengan kata lain di dalam pesantren terdapat santri, ustadz dan 

masyarakat sekitar merupakan individu-individu yang langsung ataupun tidak 

langsung dipengaruhi oleh perilaku pemimpin (kyai) tersebut 4. 

Kepemimpinan di Pesantren lebih menekankan kapada proses 

bimbingan, pengarahan dan kasih sayang. Proses bimbingan pengarahan dan 

kasih sayang yaitu rangkaian tindakan pemberian petunjuk mengerjakan suatu 

tuntutan dengan pendampingan, pemberian petunjuk atau pedoman untuk 

melakukan suatu kegiatan dengan perasaan kasih sayang.
 

Hal-hal yang 

berdampak pada pola kepemimpinan kyai dalam memimpin. Sebagaimana 

pendapat  Mansur gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh pesantren 

bersifat kolektif atau kepemimpinan institusional, yaitu “suatu kepemimpinan 

yang dilakukan bersama-sama dan dilembagakan untuk hubungan adat atau 

kebiasaan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa gaya kepemimpinan di 

pesantren mempunyai ciri paternalistik”
5
. 

Sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin 

dan yang dipimpin seperti hubungan ayah dan anak
6
. Pemimpin jika dialih 

bahasakan ke bahasa Inggris menjadi "LEADER", yang mempunyai tugas 
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untuk me-LEAD anggota disekitarnya pemimpin adalah seorang pribadi yang 

memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu 

bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-

sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau 

beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan 

dan kelebihan khususnya kecakapan-kelebihan di satu bidang, sehingga dia 

mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan
7
. Dimana pemimpin 

pasif, sebagai seorang bapak yang memberikan kesempatan kepada anaknya 

untuk berkreasi, tetapi juga otoriter, yaitu memberikan kata-kata final untuk 

memutuskan apakah karya anak buah yang bersangkutan dapat diteruskan atau 

tidak
8
. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Kyai sebagai pimpinan 

pesantren dalam membimbing para santri atau masyarakat sekitarnya memakai 

pendekatan situasional. Hal ini nampak dalam interaksi antara kyai dan 

santrinya dalam mendidik, mengajarkan kitab, dan memberikan nasihat, juga 

sebagai tempat konsultasi masalah, sehingga seorang kyai kadang berfungsi 

pula sebagai orang tua sekaligus guru yang bisa ditemui tanpa batas waktu. 

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kyai penuh tanggung 

jawab, penuh perhatian, penuh daya tarik dan sangat berpengaruh. Dengan 

demikian perilaku kyai dapat diamati, dicontoh, dan dimaknai oleh para 

pengikutnya (secara langsung) dalam interaksi keseharian.  

                                                           
7
Miftah,  Kepemimpinan dalam Manajemen. 1983, Jakarta: Erlangga, hal. 93 

8
Miftah, Ibid. hal. 98  



 5 

Berkenaan dengan hal ini Allah SWT. mengajarkan kepada Rasulullah 

SAW. Agar menjalankan kepemimpinan dengan hikmah (perkataan yang 

tegas dan benar) dan memberikan pelajaran yang baik serta memberikan 

pengarahan dengan argumentasi yang dapat diterima, sebagaimana firman-

Nya dalam QS. An-Nahl :125:  

 

 

 

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah (perkataan 

yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan batil) 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik 
9
. 

 

Sebagai seorang pemimpin yaitu orang yang mengarahkan, 

membimbing sebuah ognanisasi dalm melaksanakan kegiatan yang bermanfaat 

dan baik, membimbing anggotanya dalam berbicara yang baik, bertingkah 

laku yang baik dalam tatanan masyarakat. Begitu juga penguasa atau 

pemimpin dalam pondok pesantren adalah kyai, maka kyai adalah contoh bagi 

semua penghuni pondok, masyarakat sekitar pondok pesantren dan para 

alumninya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tegas dan benar 

perarakataannya yang bisa dipertanggung jawabkan dan baik budi pekertinya 

seperti disebutkan dalam surat An Nahl ayat 125. 

An Nur 2 Al Murtadlo merupakan salah satu pondok pesantren 

terbesar di kabupaten Malang, kyai yang sabar, perhatian pada aktifitas santri, 
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mempunyai menejemen kepemimpinan, mempunyai ratusan santri, 

mempunyai tiga cabang pondok pesantren, mempunyai fasilitas yang memadai 

dan memiliki sumber ekonomi pondok pesantren,  maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Respon Pembantu Pengasuh 

Terhadap Pola Kepemimpinan Kiyai Dalam Mengembangkan Pesantren 

Pada Pondok Pesantren An Nur 2 Al Murtadlo Bululawang Malang”. 

Alasan pemilihan judul dan lokasi penelitian ini karena pola 

kepemimpinan kyai ini mempunyai kekhasan tersendiri, di antaranya 

menegejemen pengolahan untuk pengembangan pondok pesantren, 

penyediaan fasilitas pembelajaran mengajar, pemberian bimbingan kyai dalam 

mendidik kemandirian santri untuk persiapan pengabdian di masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apa yang telah diungkapakan pada latar belakang masalah diatas dapat ditarik 

dalam rumusan masalahsebagai berikut: 

1. Bagaimana respon pembantu pengasuh pada pola kepemimpinan Kyai 

Badrudin Anwar dalam mengembangkan pondok pesantren An Nur 2 Al 

Murtadlo Bululawang Malang? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan pola kepemimpinan Kyai  Badrudin Anwar 

yang diterapkan oleh kyai dalam memimpin pondok pesantren An Nur 2 Al 

Murtadlo Bululawang Malang? 

 



 7 

C. Tujuan Penelitan  

Setiap usaha atau kegiatan pasti mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai 

begitu juga dalam penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan respon pembantu pengasuh pada pola kepemimpinan Kyai 

Badrudin Anwar dalam mengembangkan pondok pesantren An Nur 2 Al 

Murtadlo Bululawang Malang 

2. Mendeskripsikan kekurangan dan kelebihan pola kepemimpinan Kyai 

Badrudin Anwar dalam mengembangkan pondok pesantren An Nur 2 Al 

Murtadlo Bululawang Malang 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Peneliti, untuk mengetahui potensi yang dimiliki Kyai sebagai pondok 

pesantren An Nur 2 Al Murtadlo Bululawang Malang, juga memberikan 

gambaran potensi yang dimiliki kyai sebagai penyelenggara pemimpin 

pondok pesantren dan mengetahui pola yang lakukan oleh Kyai untuk 

mensosialisasikan visi memimpin pesantren kepada masyarakat. Menambah 

wawasan tentang bentuk-bentuk keterlibatan kyai sebagai orang yang 

dihormati di lingkungannya. 

2. Pembantu pengasuh (Ustad, ustadzah, pengurus) santri untuk menambah 

pengetahuan tentang  fenomena posisi kyai dalam memimpin pondok 

pesantren, sehingga di ketahui akar perbedaannya.  
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3. Bagi masyarakat untuk mengetahui kepribadian dan cara kepemimpinan 

kyai dalam mendidik dan mengarahkan santri yang belajar dalam pondok 

pesantren An Nur 2 Al Murtadlo Bululawang. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban
10

. 

2. Pembantu pengasuh adalah seorang pengurus, pendamping santri (ketua 

kamar) yang di beri kepercayaan oleh kyai untuk mengajarkan ilmu 

agama, membimbing dan mengasuh santri
11

.  

3. Pola adalah kerangka berpikir seseorang atau suatu pemikiran yang 

diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman. 

4. Kepemimpinan adalah cara memimpin suatu organisasi 

5. Kyai adalah orang yang memiliki keahlian dalam Agama Islam, yang 

mengajar santri di Pesantren 

6. Pengembangan adalah menjadikan besar dan maju suatu lembaga, sebagai 

perubahan yang sistematis, progresif dan berkesinambungan dalam diri 

individu sejak lahir hingga akhir hayatnya atau dapat diartikan pula 

sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat 

kedewasaan atau kematangannya.” 

7. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang didalamnya 

mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum
12

.
 
 

8. An Nur 2 Al Murtadlo adalah nama dari pondok pesantren di Bululawang 

Malang Jawa Timur.
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F. Sitematik Pembahasan  

Untuk memberi pedoman dalam kegiatan penelitian selanjutnya sehingga 

mudah mencari inti serta mempermudah memahami pembahasan selanjutnya, 

maka sistematika pembahasannya terbagi dalam susunan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yaitu berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah 

yang akan diteliti, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Defenisi 

Oprasional, Sistematika Pembahasan 

Bab II Tinjauan Pustaka , yaitu dikemukakan beberapa Tinjauan Pustaka dari 

berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang 

diteliti, diantaranya meliputi: Pola Kepemimpinan Kyai, 

Pengembangannya Pesantren An Nur 2 Al Murtadlo 

BAB III Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Informen, Teknik 

pengumpulan data yang terdiri atas interview, observasi dan 

dokumenter, dan teknis analisa data  yang berisi metode analisa yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV Analisa Data, data yang telah diperoleh akan di analisis dan di 

interprestasikan dengan menggunakan model analisa yang telah 

dipilih.  

Bab V Penutup, pada bab terakhir ini kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan sekaligus saran-saran yang mungkin bermanfaat untuk 

langkah selanjutnya. 


