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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepemimpinan (leadership) merupakan pembahasan yang masih dianggap 

sangat menarik untuk terus dijadikan penelitian, terlebih lagi jika dikaitkan 

dengan kepemimpinan dalam suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan 

salah satu faktor penting dan menentukan keberhasilan atau gagalnya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya (Soekamto,1999:19).  Pentingnya hal itu 

ditandai dengan berlangsungnya berbagai jenis kegiatan pelatihan (training) 

kepemimpinan, terutama bagi individu yang dipersiapkan untuk menjadi 

pemimpin suatu organisasi atau lembaga. Dan sangat maklum bahwa setiap 

organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan memerlukan seorang pemimpin 

tertinggi (pimpinan puncak) dan atau manajer tertinggi (top manajer) yang harus 

menjalankan kepemimpinan dan manajemen. 

Masalah kepemimpinan adalah suatu hal yang sangat urgen dalam 

lembaga pendidikan, kerena kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, 

semangat dan kekuatan moral yang mampu mempengaruhi anggota untuk 

mengubah sikap, tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi searah dengan 

kemauan dan aspirasi pemimpin oleh interpersonal pemimpin terhadap anak  

buahnya  (Kartini Kartono, 1998: IX) 

Kepemimpinan lebih dari sekedar serangkaian teknik-teknik yang dapat 

dikuasai. Kepemimpinan pertama dan utama adalah sifat manusiawi seseorang. 

Manajerlah yang harus mengetahui unsur manusiawi dalam persamaan 
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kepemimpinan yaitu yang melindungi para pegawainya dan bergairah serta 

berdedikasi terhadap pekerjaannya. Para manajer yang bergairah adalah orang-

orang yang menghadapi pekerjaan mereka dengan giat, yang membawa semangat 

dan kegembiraan di tempat kerja. Hal itu mudah menjalar. Jika para manajer 

memilikinya, besar kemungkinan para pekerja mereka akan memilikinya pula. 

Namun harus dipahami pula bahwa kelesuan pun  menular pula, sebagaimana 

semangat dan antusias yang menyala-nyala. 

 Setiap organisasi apapun jenisnya pasti memiliki seorang pemimpin yang 

harus menjalankan kepemimpinan dan manajemen bagi keseluruhan organisasi 

sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Demikian juga halnya dengan 

lembaga pendidikan, sangat membutuhkan seorang pemimpin yang royal dan 

mempunyai banyak visi, ide dan strategi untuk mengembangkan lembaga 

pendidikan. Menurut Rivai, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada 

seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki 

kemampuan lebih tersebut kemudian ditunjuk atau diangkat sebagai orang yang 

dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut 

pemimpin. Dari kata pemimpin itulah muncul istilah kepemimpinan setelah 

melalui proses yang panjang. Pendekatan dan penelitian tentang kepemimpinan 

terus berkembang sejak munculnya istilah pemimpin dan kepemimpinan tersebut 

(Rivai, 2003:1-2). 

Masalah kepemimpinan sama tuanya dengan sejarah manusia dan telah 

menarik perhatian sejak zaman dahulu hingga hari ini. Hal ini terbukti masalah 

kepemimpinan tetap hangat diperbincangkan dan masih tetap menarik untuk dikaji 
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dan diteliti (Haryono, 1995). Karena pemimpin adalah salah satu faktor penting 

yang sangat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu perkumpulan dalam hal ini 

pondok pesantren atau lembaga pendidikan islam. Tanpa pemimpin yang baik, 

maka roda organisasi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.  

Dalam upaya untuk dapat menjadikan pondok pesantren maju dan 

berkembang serta mempunyai pengaruh yang luas di kalangan masyarakat 

dibutuhkan seorang pemimpin yang baik dan profesional untuk mengefesiensikan 

setiap langkah dan kegiatan. Yakni seorang pemimpin  yang bersedia mengakui 

bakat-bakat, kapasitas, inisiatif, partisipasi, dan kemauan baik dari para 

pengikutnya (bawahan, santri dan masyarakat) yang dipimpinnya untuk 

bekerjasama secara kooperatif. Hanya pemimpin yang demikian inilah yang 

mampu menjamin kesejahteraan lahir-bathin seluruh komunitas pondok pesantren 

dan masyarakat luas. Sekaligus, pemimpin tersebut sanggup mempertinggi 

produktivitas dan efektivitas usaha bersama. Karena itu, pimpinan pondok 

pesantren adalah merupakan faktor kritis (crucial faktor)  yang dapat menentukan 

maju mundurnya atau hidup matinya pondok pesantren (Kartono, 1998:vi).  

Selain itu, seorang pemimpin adalah orang pertama dan utama dalam 

mewujudkan kepemimpinan yang diharapkan itu. Hadirnya seorang pemimpin 

yang selalu berupaya melahirkan dinamisasi lembaga yang dipimpinnya agar terus 

maju dan berkembang adalah sangat diharapkan oleh sebuah lembaga seperti 

pondok pesantren. Hal ini diperlukan karena kepemimpinan seorang pimpinan 

pesantren akan memberikan corak dan warna pondok pesantren yang dipimpinnya 

untuk terus bisa survive dan eksis di masa sekarang dan masa yang akan datang. 
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Karena akhir-akhir ini lembaga pendidikan model pondok pesantren tumbuh 

dengan pesat seiring banyaknya alumni dari pondok pesantren atau orang-orang 

yang peduli dengan pendidikan Islam. 

Menurut Mastuhu (1999:105) kepemimpinan dalam pesantren 

didefinisikan sebagai “seni” memanfaatkan seluruh daya (dana, sarana dan 

tenaga) pesantren untuk mencapai tujuan pesantren. Manifestasi yang menonjol 

dalam “seni” memanfaatkan daya tersebut adalah cara menggerakkan dan 

mengarahkan unsur pelaku pesantren untuk berbuat sesuai dengan kehendak 

pemimpin pesantren dalam rangka mencapai tujuan. Karena kepemimpinan 

seorang kyai dalam pondok pesantren merupakan salah satu faktor penting 

terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pondok pesantren. 

Bagi sebuah lembaga swasta yang baru berdiri seperti Pondok Pesantren 

Bahrul Maghfiroh, kekurangan dan kelemahan yang dirasakan baik itu dari aspek 

dana, sarana dan tenaga professional adalah suatu hal yang wajar. Mengingat 

bahwa pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang bukan milik 

pemerintah dan tidak pula di biayai oleh pemerintah, melainkan sebuah lembaga 

yang murni hasil dari usaha sendiri. Disisi lain persaingan diantara sekolah-

sekolah yang ada begitu terasa. 

Dalam menghadapi iklim kompetitif dewasa ini, sebuah organisasi atau 

lembaga sangat memerlukan pemimpin yang berorientasikan corak masa kini. 

Untuk menjadi pemimpin yang sesuai dengan tuntutan era sekarang ini, seorang 

pemimpin dituntut memiliki kejelian dalam menghadapi segala permasalahan-

permasalahan yang ada, di samping itu juga harus mempunyai kemampuan 



5 
 

memimpin dan kemampuan intelektual yang tidak diragukan lagi, sehingga di 

dalam memutuskan suatu kebijakan dapat diterima baik oleh masyarakat luas 

maupun di dalam organisasi yang dipimpinnya (Rivai, 2006). 

Permasalahan yang dialami oleh Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh pada 

umumnya juga banyak dialami oleh pondok pesantren-pondok pesantren lain, 

bahkan pondok pesantren yang sudah lama berdiri juga tidak luput dari berbagai 

masalah. Diantara permasalahan yang sering muncul antara lain adalah bagaimana 

meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai (relevance) dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya untuk memecahkan  masalah tersebut, 

umumnya pondok pesantren dihadapkan pada persoalan dana, fasilitas 

pendidikan, administrasi, manajemen pendidikan dan kualitas sumber daya 

manusia (tenaga professional) yang ada di lingkungan pondok pesantren tersebut. 

Namun, kelemahan-kelemahan tersebut tidak menjadikan Kyai Lukman Al 

Karim selaku pemimpin Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh untuk tidak 

melanjutkan program-program yang telah direncanakan. Akan tetapi kelemahan-

kelemahan tersebut dijadikan sebagai cambuk untuk terus maju dan berkembang. 

Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

tersebut. Maka untuk terus melahirkan dinamisasi pondok pesantren dan dalam 

rangka memanfaatkan seluruh daya (dana, sarana dan tenaga), Kyai  terus 

berupaya menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi serta membimbing para 

bawahan (pengurus pondok pesantren, ustadz/guru) untuk terus berusaha 

meningkatkan kinerja dan kualitas keilmuan mereka, juga terhadap seluruh santri 

yang ada di luar lingkungan Pondok Pesantren.  
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Di samping itu, Kyai juga selalu memberikan dukungan kepada bawahan 

dalam menjalankan semua program-program yang telah direncanakan dan sama 

sekali tidak pernah memberikan penekanan-penekanan kepada para bawahan, 

artinya Kyai  memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bawahan dalam 

melaksanakan tugas-tugas mereka, sehingga seluruh komunitas pondok pesantren 

dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dan penuh rasa 

tanggungjawab.  

Selanjutnya Kyai Lukman memberikan perhatian kepada bawahannya dan 

berusaha meningkatkan kebutuhan bawahan, guru serta keluarganya dengan 

tujuan agar dalam menjalankan berbagai tugas yang diemban para bawahan 

semakin bersemangat dan berusaha memberikan kontribusi yang positif dalam 

pengembangan pondok pesantren. 

Dalam menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi tersebut tidak hanya 

ditujukan kepada seluruh komunitas pondok pesantren, namun, hal itu juga 

ditujukan kepada masyarakat di luar pondok pesantren. Keinginan Kyai Lukman 

untuk mencerdaskan masyarakat di lingkungannya dengan cara memberikan 

pengajian, mengadakan tabligh zikir dan mengadakan sholat qiyamullail setiap 

malam jumat. Rangkaian kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan dengan 

masyarakat sekitar tapi jamaahnya datang dari berbagai kota di Jawa Timur 

seperti Pandaan, Surabaya , Madura, Pasuruan dll. Ini adalah bentuk wujud nyata 

dari kiprah Kyai Lukman dalam mencerdaskan masyarakat.  

Program pengembangan pondok pesantren bukan hanya dari aspek fisik 

saja seperti pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya, akan 
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tetapi yang paling penting bagi sebuah lembaga atau pondok pesantren adalah 

pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (human resources) 

yang ada di lingkungan pondok pesantren.  

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang terdiri dari pemimpin dan 

yang dipimpin (bawahan), maka pengembangan yang terjadi di Pondok Pesantren 

Bahrul Maghfiroh tidak dilakukan sendiri oleh Kyai Lukman tetapi juga oleh 

pihak lain, yakni bawahan yang selalu berpartisipasi dalam melaksanakan 

program-program pengembangan yang telah direncanakan. Selanjutnya, 

bagaimanakah strategi atau kiat serta gaya seorang pemimpin dalam hubungannya 

dengan bawahan?. Dalam hal ini, seorang pemimpin bisa menggunakan berbagai 

strategi maupun gaya seperti telling, selling, participating dan delegating 

tergantung pada bagaimana pandangan seorang pemimpin terhadap bawahannya. 

Dari gaya yang ditampilkan akan nampak apakah pemimpin tersebut seorang 

otoriter, demokratis, dan transformatif atau yang lainnya.  

Pemimpin merupakan faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu 

organisasi, sebab pemimpin yang sukses itu mampu mengelola organisasi, bisa 

mempengaruhi secara konstruktif orang lain, dan menunjukkan jalan serta prilaku 

yang benar yang harus dilakukan secara bersama. Dia juga mampu membawa 

organisasi kepada sasaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Sehingga 

pemimpin mempunyai kesempatan paling banyak untuk mengubah “jerami 

menjadi emas” atau justru sebaliknya bisa menggantii “setumpuk uang menjadi 

abu” jika pemimpin salah langka. 
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Dalam memimpin sebuah pesantren, kyai  menggunakan berbagai strategi, 

gaya atau tipe kepemimpinan yang berbeda-beda, tidak terkecuali dalam hal ini 

Kyai Lukman Al Karim. Ada suatu pandangan mengatakan bahwa dalam 

memimpin sebuah pesantren, tidak ada pola atau gaya kepemimpinan kyai yang 

spesifik yang berlaku dalam semua situasi, tetapi bersifat kondisional. Pandangan 

ini memang benar, namun, berkaitan dengan pengembangan yang terjadi setiap 

saat dan menuntut sebuah organisasi untuk berkembang serta terus melakukan 

perbaikan, maka kepemimpinan transformasional adalah tipe kepemimpinan yang 

relevan bagi para pemimpin pendidikan saat ini. Kepemimpinan transformasional 

ini cukup diyakini akan mampu menjawab tantangan pengembangan pondok 

pesantren secara kekinian.  

Menurut Leithwood dkk (1999) kepemimpinan transformasional 

menggiring SDM yang dipimpin kearah tumbuhnya sensitivitas pembinaan dan 

pengembangan organisasi, pengembangan visi secara bersama, pendistribusian 

kewenangan kepemimpinan dan membangun kultur organisasi.  

 Hadirnya gaya atau tipe kepemimpinan transformasional sangat potensial 

dalam membangun komitmen tingkat tinggi (high levels of commitment) pada diri 

bawahan. Dengan kapasitas kepemimpinan transformasional ini juga akan 

mempermudah usaha mempercepat pertumbuhan kapasitas bawahan dalam 

mengembangkan diri untuk merespon secara positif agenda pengembangan 

pondok pesantren. Dengan demikian, bahwa kepemimpinan transformasioanal 

inilah yang sungguh-sungguh diartikan sebagai kepemimpinan sejati karena 
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kepemimpinan ini bekerja menuju sasaran pada tindakan mengarahkan organisasi 

kepada suatu tujuan yang tidak pernah diraih sebelumnya. 

Dahulu banyak yang beranggapan, bahwa kepemimpinan itu tidak dapat 

dipelajari. Sebab, kepemimpinan adalah suatu bakat yang diperoleh orang sebagai 

kemampuan istimewa yang dimiliki sejak lahir. Suksesnya kepemimpinan itu 

disebabkan oleh keberuntungan seorang pemimpin yang memiliki bakat alam 

yang luar biasa, sehingga dia memiliki kharisma dan kewibawaan untuk 

memimpin massa yang ada di sekitarnya (Kartono, 1998:47).  

Namun dengan berkembangnya waktu , kajian kepemimpinan bukanlah 

sesuatu yang tidak bisa dipelajari tetapi bisa ditelaah, diteliti bahkan bisa dikenal 

kecenderungan tipe, gaya ataupun perilaku kepemimpinan seseorang untuk 

menentukan bagaimana tipe, gaya ataupun perilaku yang paling menonjol 

sekaligus berperan penting dalam kesuksesannya memimpin lembaga yang 

dipimpinnya. Seseorang sukses menjadi pimpinan pondok pesantren bisa jadi 

karena ciri atau sifatnya yang menonjol, perilaku yang menonjol dari dirinya atau 

mungkin karena faktor situasi dan kondisi di sekitarnya.  

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba mengkaji secara 

mendalam tentang bagaimana tipe kepemimpinan serta hal-hal yang berkaitan 

dengan gaya kepemimpinan kyai dalam mempertahankan dan mengembangkan 

lembaga pendidikan Islam. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk menambah dan 

menguatkan hasil temuan penelitian terdahulu. 

Oleh karena itu, berkaitan dengan aspek kepemimpinan serta 

pengembangan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tentang “Gaya 
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Kepemimpinan Kyai  Lukman Al Karim  dalam Pengembangan Lembaga 

Pendidikan Islam” di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagaimana diuraikan diatas 

secara mendalam dan memenuhi apa yang menjadi tujuan studi ini, maka 

permasalahan difokuskan pada hal-hal seperti di bawah ini: 

1. Bagaimana gaya  kepemimpinan Kyai Lukman Al Karim dalam 

mengembangkan lembaga pendidikan Islam di pondok pesantren Bahrul 

Maghfiroh? 

2.  Tipe kepemimpinan apa yang digunakan Kyai Lukman Al Karim di Pondok 

Pesantren Bahrul Maghfiroh? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kyai Lukman Al Karim dalam 

kaitannya dengan pengembangan lembaga pendidikan Islam di Pondok 

Pesantren yang dipimpinnya. 

2. Untuk mengetahui tipe kepemimpinan apa yang digunakan oleh Kyai Lukman 

Al Karim di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wacana 

keilmuan terutama tentang kepemimpinan dalam pengembangan lembaga 

pendidikan Islam. Untuk itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk: 



11 
 

1. Memberikan konstribusi akademis dalam upaya peningkatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kepemimpinan pada 

sebuah lembaga pendidikan. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pengelola lembaga pendidikan, khususnya 

pengelola lembaga pendidikan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, Malang,  

sehingga lembaga tersebut dapat lebih maju dari sebelumnya dan tetap eksis 

serta bisa menjadi lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat. 

3.  Hasil penelitan ini diharapkan menjadi input bagi peneliti pendidikan dalam 

rangka kontribusi kajian ilmiah untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan 

dalam mengembangkan lembaga pendidikan, terutama dalam pencapaian 

tujuan pendidikan. 

E.  Batasan Masalah 

Dalam penilitian ini, peneliti memberikan batasan istilah terkait dengan 

kepemimpinan Kyai Lukman Al Karim dalam pengembangan lembaga 

pendidikan Islam. 

1. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan oleh pimpinan 

dalam mengajak, membimbing, dan mempengaruhi bawahan dan masyarakat 

pondok pesantren dalam rangka merealisasikan visi dan misi untuk 

pengembangan lembaga pendidikan Islam yang lebih maju. 

2. Strategi pengembangan lembaga pendidikan  adalah proses ke arah peningkatan 

dan pengembangan pondok pesantren untuk lebih maju dan berkualitas. 

Adapun yang dimaksud dengan strategi pengembangan lembaga pendidikan 

dalam penelitian ini mencakup tiga hal: Pertama, strategi dalam mengelola 
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dana pendidikan. Kedua, strategi dalam meningkatkan kualitas SDM pengurus 

pesantren. Ketiga, strategi dalam mengembangkan kurikulim pembelajaran di 

pesantren.    

3.  Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh 

serta diakui oleh masyarakat sekitarnya, dengan sistem asrama yang santri-

santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajaran atau 

madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan 

(leadership) seseorang atau beberapa orang dengan ciri-ciri khas yang bersifat 

kharismatik serta independen dalam segala hal. 

F. Kajian Terdahulu 

Banyak sekali penelitian yang dilakukan di pondok pesantren, tetapi 

penelitian tentang gaya kepemimpinan kyai yang menjadi pimpinan di pondok 

pesantren belum dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting 

dilakukan, disebabkan dalam penelitian ini bermaksud untuk menemukan strategi 

kepemimpinan dalam rangka pengembangan pondok pesantren ke depan sehingga 

dapat menjadi lembaga pendidikan alternatif. 

Di antara penelitian yang pernah dilakukan adalah: 

1. Tesis Imron Arifin tentang, 1992 "Kepemimpinan Kiyai dalam System 

Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik" (Studi Kasus Pondok Pesantren 

Tebuireng Jombang).  Penelitian tersebut menghasilkan temuan yaitu: 

terjadinya perubahan pola kepemimpinan kiyai di Tebuireng yang memiliki 

keunikan. Perubahan fundamental yang terjadi adalah pergeseran antara pola 

kepemimpinan kyai yang semula bersifat kharismatik yang mengarah pada 
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pola kepemimpinan kharismatik-tradisional dan kemudian rasianal-

tradisional. 

2. Tesis Khotibul Umam tahun 2003 tentang “Pola Kepemimpinan Kyai dalam 

Pengelolaan Pondok Pesantren Mahasiswa (Study kasus Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah Nurul Huda Mergosono-Malang). Penelitian ini 

menghasilkan temuan bahwa kepemimpinan kyai cenderung situasional dalam 

pengelolaan pondok pesantren mahasiswa. Artinya pelaksanaan 

kepemimpinan kyai dalam pengelolaan pondok pesantren mahasiswa sesuai 

dengan situasi dan terjadi kecenderungan pola kepemimpinan. Kepemimpinan 

kyai yang situasional tersebut, meliputi: a) Kepemimpinan Partisipatif, b) 

Kepemimpinan Instruktif, c) Kepemimpinan yang mendukung, d) 

Kepemimpinan yang berorientasi pada keberhasilan, c) Kepemimpinan 

Kharismatik dan e) Kepemimpinan Otokratis/otoriter. 

3. Penelitian yang lain dilakukan oleh Imam Suprayogo tahun 2007 tentang Kyai 

dan Politik (membaca Citra Politik Kiyai). Dalam penelitiannya dihasilkan 

tipologi dan karakteristik kepemimpinan kyai yang meliputi a) Kyai Spiritual, 

b) Kyai Advokatif, c) Kyai Politik Adaptif, d) Kyai Politik Mitra Kritis. 

Masing-masing tipe kyai tersebut kemudian dianalisis karakteristiknya, dan 

ditimbang pengaruhnya dalam memobilisasi gerakan politik dan keagamaan di 

masyarakat. 

Dari beberapa penelitian terdahulu tentang penelitian kepemimpinan kyai, 

kepemimpinan kepala sekolah juga sudah banyak sekali dilakukan. Namun 

menurut hemat penulis, penelitian tentang gaya kepemimpinan kyai dalam 
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mengembangkan lembaga pendidikan Islam dan tipologinya masih sangat kurang 

memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga aspek kebaharuan dari 

penelitian ini diantaranya adalah bahwa pada penelitian ini penulis tidak hanya 

meneliti mengenai masalah tipe kepemimpinan kyai saja, tetapi juga meneliti 

tentang strategi pada masing-masing tipe yang digunakan. Sehingga hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan atau setidaknya menambah informasi 

tentang langkah-langkah kebijakan dalam mengelola lembaga pendidikan Islam 

pada setiap gaya kepemimpinan yang digunakan kyai, yang dalam hal ini adalah 

Kyai Lukman Al Karim. 

 Penelitian tentang strategi kepemimpinan kyai dalam pengembangan  

lembaga pendidikan Islam masih layak untuk dilakukan. Hal ini didasarkan atas 

keberhasilan Kyai dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Selain itu 

penelitian tentang kepemimpinan kyai memang harus terus menerus dilakukan 

karena perubahan-perubahan pemikiran, tingkah laku yang terus menerus terjadi, 

hal ini sesuai untuk pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam melalui 

partisipasi kyai, para ustaz yang berkiprah dalam lembaga tersebut  yang pada 

akhirnya menuju pada kehidupan masyarakat madani. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, telaah penelitian terdahulu, serta 

sistematika pembahasan. 
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Bab II Kajian Teori, akan dibahas mengenai landasan teori yang berisi 

kajian teori kepemimpinan, tipe kepemimpinan yang terkait dengan penelitian ini 

dan pengembangan lembaga pendidikan Islam. 

Bab III Kajian Metodologi Penelitian, membahas tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

serta teknik analisa data. 

Bab IV  Deskripsi lokasi penelitian, biografi KH. Lukman Al Karim, 

strategi kepemimpinannya, serta tipe kepemimpinannya. 

Bab V Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. 

____________________ 

 

 

 


