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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam sebuah lembaga atau organisasi, Kepemimpinan merupakan unsur 

penting, sebab tanpa adanya kepemimpinan dari seseorang pemimpin maka 

suatu lembaga atau organisasi tersebut akan mengalami kemunduran. 

Kepemimpinan bukan jatuh dari langit, ia harus tumbuh dalam pribadi 

seseorang. Ia menuntut bakat tertentu, tetapi disamping itu pula pembinaan 

baik lewat pendidikan maupun lewat pengalaman hidup sehari-hari. Karena 

pemimpin merupakan faktor kritis (crucial factor) yang dapat menentukan 

maju mundurnya atau hidup matinya suatu usaha dan kegiatan bersama, baik 

yang berbentuk organisasi sosial maupun berbentuk lembaga pemerintahan 

maupun badan koorporasi dan usaha dagang. Jadi pemimpin harus mampu 

mengantisipasi perubahan yang tiba-tiba dan mengoreksi kelemahan dan 

sanggup membawa organisasi kepada sasaran dalam jangka waktu yang sudah 

ditentukan. 

Dunia kepemimpinan adalah masa depan. Warisan pemimpin yang unik 

adalah penciptaan lembaga yang dihargai dan tetap bertahan dalam berlakunya 

waktu.
1
 Dalam organisasi dimana terdapat kegiatan kelompok, kepemimpinan 

sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya kepemimpinan maka kegiatan kelompok 

menjadi terarah dan lebih mudah serta efektif, dengan kata lain kepemimpinan 

merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kehidupan kelompok atau 
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organisasi yang sehat, sesuai dengan tujuan pembentukan kelompok atau 

organisasi itu.
2
 

Kepemimpinan pada suatu lembaga yang memperoleh legitimasi 

masyarakat sekitar merupakan elemen yang paling esensial. Ia merupakan 

tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan 

kepemimpinannya. Karena kepemimpinan itu akan memberikan sumbangan 

besar dalam pembangunan. Setiap pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, 

tempramen, watak dan kepribadian sendiri yang unik, sehingga tingkah 

lakunya dan gaya yang membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya hidupnya 

itu pasti mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Gaya yang diterapkan 

oleh seorang pemimpin dalam setiap lembaga atau organisasi berbeda-beda. 

Selain ditentukan kepribadian pemimpinnya, dengan segala sifat, kebiasaan, 

tempramen dan wataknya yang menentukan corak organisasi yang dikelola. 

Gaya kepemimpinan juga kadang-kadang ditentukan oleh pembantunya yang 

mengelilingi dirinya, sarana yang dipakai, ideologi yang dianut dan tujuan-

tujuan yang ingin dicapai.
3
 

Gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang 

dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap pemimpin bisa mempunyai gaya 

kepemimpinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan tidak 

mesti suatu gaya kepemimpinan lebih baik atau lebih jelek daripada gaya 
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kepemimpinan yang lainnya. 

Macam gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi 

dapat membantu menciptakan efektifitas kerja yang positif bagi pegawai. 

Sedangkan yang dimaksud disini adalah gaya kepemimpinan kharismatik yaitu 

pemimpin yang mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya pada 

umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar, meskipun para 

pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi 

pengikut pemimpin itu. Karena kurangnya pengetahuan tentang Sebab 

musabab seseorang menjadi pemimpin kharismatik, maka sering hanya 

dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib 

(supranatural powers). 

Kepemimpinan kiai dipondok pesantren adalah sangat unik, karena 

mereka memakai system kepemimpinan pra-modern. Relasi sosial antara kiai-

santri dibangun atas landasan kepercayaan, bukan karena patron-klien 

sebagaimana dilakukan pada masyarakat pada umumnya, ketaatan santri 

kepada kiai-ulama lebih dikarenakan mengharapkan barokah  atau grace, 

sebagaimana dipahami dari konsep sufi. tetapi itu bukan hanya satu-satunya 

sumber kepemimpinan pra- modern. sebab sebelum tradisi pondok pesantren 

muncul, ada tradisi hindu budha yang juga mempraktekkan hubungan guru-

murid sebagaimana dilakukan pondok pesantren.
4
 

Demikian pula, kepemimpinan yang ada sering tidak mampu 

mengimbangi kemajuan dan perkembangan pesantren yang dikelolanya, 

                                                 
4
 Marzyki Wahid, dkk, 1999, Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi 

Pesantren, Pustaka Hidayah Bandung, hal. 14 



4 

 

sehingga sering terjadi penyusutan kewibawaan kepemimpinan yang satu 

dalam dua masa yang berbeda. Baik karena tidak mampu memahami tuntutan 

yang timbul dari perkembangan keadaan yang baru maupun karena faktor-

faktor lainnya, seperti terhentinya perkembangan kepemimpinan pada waktu 

pesantren yang dipimpin mengalami perkembangan pesat, kesenjangan wibawa 

itu dapat pula membawa akibat yang fatal bagi kehidupan pesantren yang 

bersangkutan. paling sedikit akan timbul keadaan kritis yang dapat 

mengganggu stabilitas kehidupan.
5
 

Berkaitan dengan hal ini, peneliti melihat KH. Muhammad Hasan 

sebagai pemimpin Pondok Pesantren Baitul Ulum Pasuruan, dapat mengelola 

pesantren tersebut dengan baik, dengan sifat kharisma yang dimilikinya ia 

sangat disegani oleh para santri dan masyarakat sekitar. Dan dalam 

perkembangannya pesantren yang dipimpinnya mengalami perkembangan 

yang cukup pesat baik dari segi  jumlah santri maupun perkembangan fisik 

bangunannya serta peningkatan kualitas lembaga pendidikannya, karena di 

tahun 2011 KH. Muhammad Hasan bekerja sama dengan TNI angkatan udara 

mendirikan sekolah menengah pertama (SMP) Baitul Ulum untuk para anak-

anak fakir miskin yang mempunyai cita-cita luhur untuk meneruskan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi namun secara finansial kedua 

orang tua mereka tidak mampu. 

Dengan adanya pemaparan diatas, Peneliti merasa tertarik meneliti lebih 

mendalam lagi mengenai gaya kepemimpinan kharismatik KH. Muhammad 
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Hasan  yang mana dengan segala sifat, tingkah laku serta berbagai macam 

kelebihan kepribadian yang dimiliki KH. Muhammad Hasan beliau sangat 

disegani oleh para santri serta masyarakat sekitarnya.  

 

B. Rumusan masalah 

Bagaimana penerapan gaya kepemimpinan kharismatik KH. Muhammad 

Hasan di pondok pesantren Baitul Ulum Pasuruan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui penerapan gaya kepemimpinan kharismatik KH. 

Muhammad Hasan di pondok pesantren Baitul Ulum Pasuruan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan teori tentang kepemimpinan kharismatik dalam 

ilmu manajemen lembaga islam. 

2.  Manfaat Praktis 

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi Pondok Pesantren Baitul Ulum dalam meningkatkan 

kinerja organisasinya terutama di bidang kepemimpinan. 
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E. Definisi Konsep 

      Untuk mencegah adanya kesalahan persepsi di dalam memahami judul 

penelitian, maka perlu dijelaskan konsepsi teoritis tentang judul yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

1. kepemimpinan  

 kepemimpinan merupakan suatu proses, perilaku atau hubungan yang 

menyebabkan suatu kelompok dapat bertindak secara bersama-sama atau 

secara bekerja sama atau sesuai dengan aturan atau sesuai dengan tujuan 

bersama.
6
 Selain itu kepemimpinan juga diartikan sebagai keseluruhan 

aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama 

untuk mencapai suatu tujuan yang memang didinginkan bersama.
7
 

Dari pengertian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa 

kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi orang lain untuk untuk 

mencapai tujuan bersama. 

2. Gaya kepemimpinan 

 Menurut Miftah Toha gaya kepemimpinan merupakan “norma 

perilaku yang digunakan  oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain”.
8
selain itu gaya kepemimpinan menurut 

Prasetyo adalah cara yang digunakan dalam proses kepemimpinan yang 

diimplementasikan dalam prilaku kepemimpinan seseorang untuk 
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mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia 

inginkan.”.
9
  

 Dari pengertian diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa 

gaya kepemimpinan merupakan cara-cara tertentu yang digunakan oleh 

seseorang dalam mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan 

bersama.  

3. Gaya kepemimpinan kharismatik.  

Gaya kepemimpinan kharismatik merupakan suatu kemampuan 

menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam 

mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain, sehingga 

dalam suasana batin mengagumi dan mengagungkan pemimpin dan bersedia 

berbuat sesuatu yang dikehendaki pemimpin.
10

 

Dari pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan kharismatik merupakan kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi bawahannya dengan menggunakan segala kelebihan sifat 

pribadi yang dimilikinya. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab dengan 

halaman muka meliputi, halaman sampul, halaman nota pengesahan, halaman 
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motto penulis, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan halaman 

daftar isi. 

Pada bab pertama, peneliti memberikan gambaran tentang obyek 

penelitian, gambaran ini meliputi alasan peneliti atas ketertarikannya untuk 

meneliti obyek tersebut, yang dalam hal ini mengenai gaya kepemimpinan 

kharismatik KH. Muhammad Hasan di Pondok Pesantren Baitul Ulum di 

Pasuruan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi konsep dan 

sistematika pembahasan. 

Dalam bab kedua, berisikan bagian skripsi yang menekankan pada aspek 

kolaborasi teori dan riset terdahulu. Bagian amat penting untuk menunjukkan 

bahwa mahasiswa memiliki landasan ilmiah dalam melakukan penelitian. 

Masing-masing bab terdiri dari berbagai sub bab, dengan rincian sebagai 

berikut: penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori yang berisikan 

didalamnya mengenai pengertian kepemimpinan secara umum dan menurut 

pandangan islam, gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan kharismatik teori-

teori gaya kepemimpinan kharismatik, pondok pesantren Baitul Ulum serta 

kajian kepustakaan penelitian. 

Dalam bab ketiga, berisikan tentang metode penelitian yang menjelaskan 

tentang pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sub bab selanjutnya 

dalam bab ketiga adalah obyek penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan 

data. 
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Dalam bab keempat, berisikan tentang hasil penelitian yang telah peneliti 

lakukan. Diantaranya adalah gambaran umum obyek penelitian, penyajian data 

dan analisis data, gambaran umum obyek penelitian berisikan tentang situasi 

dan kondisi yang ada di lapangan. Sedangkan peyajian data berisikan tentang 

data-data yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang disajikan secara 

tuntas, sehingga jawaban penelitian sudah bisa ditemukan dengan membaca 

bab ini. Sedangkan untuk analisis data berisikan tentang data yang sudah 

disajikan pada sub bab sebelumnya, kemudian dianalisis dengan menggunakan 

teori gaya kepemimpinan kharismatik yang ada pada kerangka teoritik. 

Dalam bab kelima, berisikan bab penutup yang merupakan bab terakhir 

dalam skripsi. bab ini berisikan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah 

penelitian, saran-saran atau rekomendasi praktis terkait dengan temuan 

penelitian serta keterbatasan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


