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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Kiai merupakan bagian yang sangat penting di pondok pesantren.
Kepemimpinan kiai sangat berpengaruh di kehidupan suatu pondok. Kiai
adalah pimpinan sekaligus pemegang kendali dalam melaksanakan segala
kegiatan yang ada di pondok. Kiai sebagai pimpinan yang merupakan
sosok yang kuat dan sangat disegani, baik oleh Ustadz maupun santri.
sesuai dengan pendapat Ziemek (1986:138). bahwa kepemimpinan kiai
juga dapat digambarkan sebagai sosok

yang kuat kecakapan dan

pancaran kepribadiannya sebagai seorang pimpinan pesantren, yang hal
itu menentukan kedudukan dan kaliber suatu pesantren.
Kiai di dalam memimpin santri memegang teguh sifat-sifat
Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang ideal adalah
pemimpin yang mencontoh, meniru, dan menerapkan sifat-sifat
Rosulullah kepada santri di dalam pondok. Kiai memberikan contoh
kepada santri seperti yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Dengan
mendidik dan memberi contoh sifat Rosulullah, maka santri dapat meniru
dan mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh sang Kiai sebagai
pimpinan pondok sesuai dengan pendapat Bandura dalam buku Hall &
Linzey (1993:281) bahwa subjek-subjek yang dibiarkan mengamati
serangkaian respon tak lazim yang dilakukan oleh orang lain (model)
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cenderung melakukan respon-respon yang sama ini apabila ditempatkan
dalam situasi yang sama. Anak-anak dapat mempelajari respon-respon
baru hanya dengan mengamati orang lain. Kemandirian santri di dalam
pondok akan terbentuk dengan cara santri menerapkan apa yang telah
diajarkan kiai di dalam pondok dan di terapkan setelah lulus dari pondok.
Jenis ulama’, kiai dan ustadz beserta karakternya, kini jadi banyak
seiring berkembangnya teknologi informasi yang memberikan ruang
publikasi kepada kiai untuk eksis. Sayangnya, diantara macam kiai itu,
banyak yang hanya bisa disebut ustadz atau muballigh, sedikit dari
mereka layak disebut ulama:
1. Kiai Tandur adalah ulama’, kiai atau ustadz yang berjuang memiliki
pondok pesantren, yayasan, lembaga pendidian, organisasi, majlis
ta'lim, termasuk juga majlis dzikir dan ilmu. Ia adalah sosok kiai
yang gemar nandur (menanam) benih generasi ilmunya kelak
2. Kiai Sembur adalah ulama’, kiai atau ustadz yang tidak punya
pondok pesantren maupun majlis ta'lim, kiai sembur sendiri biasanya
seorang tokoh panutan masyarakat yang dihormati karena alim dan
memiliki suri teladan yang baik, sering dijadikan rujukan masyarakat
utuk datang kepadanya
3. Kiai Wuwur adalah ulama’, kiai atau ustadz yang tidak mengerti
politik tapi terjun ke dunia politik . Biasanya kiai seperti ini akan
menjadi alat politik, kekuasaan dan akan menjadi korban politik
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4.

Kiai Catur adalah ulama’, kiai atau ustadz yang tahu peta politik .
Tidak mudah dibohongi oleh politikus-politikus busuk di sekitarnya

5. Kiai Nutur adalah ulama’, kiai atau ustadz yang komersial dan
materialistis, doyan makan bantuan atau sumbangan dari pemerintah
ataupun swasta, kemana-mana suka bawa proposal
6. Kiai Sumur adalah ulama’, kiai atau ustadz yang kemana-mana
basah karena harus selalu mandi sebab di mana-mana punya isteri.
Minyak wanginya juga macam-macam warna
7. Kiai Tawur adalah ulama’, kiai atau ustadz yang suka marah,
menantang, berantem dan tawuran
8. Kiai Ngawur adalah yaitu kiai yang kalau bicara suka sembarangan,
hanya bisa mengambil dalil dari google, social media, youtube dan
media online yang tidak dapat dipertanggung jawabkan lainnya.

Yang harus dijaga oleh NU adalah Kiai Tandur dan Kiai Sembur,
karena kedua jenis kiai inilah yang akan memelihara NU. (LDNU
PBNU Pusat, 2016).

Pondok Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama
Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan
sistem asrama yang santri-santrinya menerima pendidikan agama
melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di
bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang
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kiai dengan ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen
dalam segala hal (Djamaludin & Aly, 1991:99).
Peranan Pondok Pesantren dalam tatanan kehidupan sosial sangat
besar khususnya dalam pembentukan kepribadian seseorang. Kepribadian
yang dimaksud salah satunya adalah terbentuknya akhlak yang mulia, hal
ini

disebabkan

karena

Pondok

Pesantren

mengajarkan

tentang

keagamaan. Sebagaimana yang tercantum dalam tri darma Pondok
Pesantren. Adapun tridarma Pondok Pesantren yang menyangkut kepada
prilaku keagamaan sebagai berikut: 1) Keimanan dan ketakwaan
terhadap Tuhan. 2) Pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi
kehidupan. 3) Pengabdian terhadap keagamaan masyarakat dan negara.
Ketiga ini untuk mencapai kepada keyakinan dalam beragamanya
seseorang. Sehingga penyebaran pesantren sangat perlu sekali untuk
menopang salah satu aspek keagamaan dalam diri manusia (Mahpuddin
Noor, 2006:19).
Pondok Pesantren yang dikelola oleh kiai yang mempunyai
kemampuan manajerial yang baik, akan dapat menggerakkan seluruh
potensi santri. Menurut Afifuddin & Sutikno (2008:1).
Manajemen santri dapat diartikan sebagai usaha pengaturan
terhadap santri mulai dari santri tersebut masuk pesantren sampai dengan
mereka lulus pesantren. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi
yang berkenaan dengan santri secara langsung, dan segi-segi lain yang

6

berkaitan dengan santri secara tidak langsung. Pengaturan terhadap segisegi lain selain santri dimaksud untuk memberikan layanan yang sebaik
mungkin kepada santri (Burhanudin dkk, 2003:52).
Bermanfaat adalah kunci kesuksesan seseorang, semakin seseorang
bermanfaat maka ia semakin sukses. seorang santri yang masuk ke dalam
pondok pesantren ia akan diajarkan berbagai macam ilmu baik ilmu
agama, ilmu pengetahuan, ilmu kepemimpinan, dan ilmu umum. Ilmu
ilmu terssebut yang akan dibawa oleh santri dalam mempersiapkan
dirinya untuk menjadi anfa’ linnas. Menjadi anfa’ linnas di pondok
berarti dapat memberikan sumbangsih ilmu yang telah diajarkan kiai
untuk diajarakannya lagi kepada generasi generasi selanjutnya,
sedangkan anfa’ linnas di masyarakat adalah dengan mengaplikasikan
ilmu yang telah di dapatkannya di pondok kemudian diamalkan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Model pondok yang di asuh Kiai Manshur adalah pondok modern,
seperti halnya Pondok Modern Darussalam Gontor. Di pondok asuhan
Kiai Manshur ada tiga prinsip pendidikan wajib yaitu pertama Al-Quran,
kedua adalah Bahasa, dan ketiga adalah Pramuka.
Al Quran adalah sumber dari segala sumber Ilmu. apapun ilmunya
sumbernya adalah Al Quran. Karena itu, santri asuhan Yai Manshur
diwajikan menghafal Qur’an.
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Bahasa adalah kunci Ilmu, untuk mempelajari ilmu apapun, maka
harus menguasai bahasa. Bahasa Internasional ada dua, yaitu Bahasa
Inggris dan Bahasa Arab. Maka di dalam pondok yang asuh Kiai
Manshur setiap harinya diwajibkan berbahasa Arab dan Inggris.
Pramuka adalah ilmu muamalah, artinya ilmu yang berhubungan
dengan manusia, ilmu sosial. Di dalam Pramuka diajarkan untuk praktik
ilmu

hard skill, soft skill, ilmu kedisiplinan, ilmu sosial, ilmu

keberanian, ilmu alam, ilmu kepemimpinan, dan ilmu ilmu lainnya.
Harapannya santri bisa bermasyarakat dan mempraktikkan ilmu yang di
dapatkannya selama di pondok ketika nanti pulang di masyarakat.
Santri asuhan Kiai Manshur diajarkan supaya menjadi pribadi
pribadi yang anfa’linnas, yaitu pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Hadits yang selalu di ajarkan kiai Manshur adalah hadits Khoirunnaas
Ahsanuhum Khuluqo wa Anfa’uhum Linnaas, Sebaik baik manusia
adalah yang baik akhlaqnya dan bermanfaat bagi manusia lainnya.
Salah satu pendidikan yang selalu ditekankan Kiai Manshur adalah
menjadi seorang Hafidz yang Teknokrat dan Teknokrat yang Hafidz,
sesuai bidang keahliannya masing masing. Bisa dengan menjadi ahli
fisika, ahli kimia, ahli matematika, ahli bahasa inggris, ahli politik yang
semua itu di dasari dengan ilmu Al Quran. Sehingga harapannya islam
akan jaya kembali dengan cara ini, karena masing masing bidang sudah
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dikuasai orang muslim dan mu’min, sehingga Agama Islam Siap
Menyongsong Era Baru Kejayaan Islam.
Kiai Manshur selalu memberikan motivasi kepada santrinya, bahwa
dulu awal mula yang menemukan Ilmu Kedokteran, Ilmu Fisika, Ilmu
Kimia adalah orang islam sendiri, seperti Ibnu Sina ulama’ yang hafal
Quran dan Ahli dalam bidang Matematika, Ahli dalam bidang
Pengobatan,Ahli dalam bidang Kedokteran, Ahli dalam bidang Sains. Al
Khawarazmi ulama yang ahli Quran dan ahli dalam bidang Matematika,
dan lain sebagainya.
Keberhasilan Kiai Manshur dalam mencetak santri Anfa’linnas
telah terbukti. berkat khas Gaya Kepemimpinan Kiai Mansur yang sangat
berpengaruh, memberikan motivasi, memberikan contoh, memberikan
teladan dan mengontrolnya, memberikan dampak yang sangat besar
terhadap santri santrinya. di usia yang masih muda pondok Tahfidh
Yanbu’ul Qur’an Menawan telah membuahkan hasil yang luar biasa.
MTs. Menawan menjadi ranking satu UN se kabupaten Kudus, padahal
ini yang pertama kalinya. Begitu juga angkatan kedua, ketiga dan
keempatnya. Sering mendapatkan juara pidato Bahasa Arab dan Inggris,
awal pertama kali ikut jambore se kabupaten Kudus langsung menjadi
juara pertama. Mengikuti lomba Karya Ilmiah Remaja se nasional dan
mendapatkan juara satu. Adapun prestasi prestasi lainnya dari
kepemimpinan Kiai Manshur ada di bawah ini :

9

Tabel 1. 1 Daftar Prestasi Pondok Menawan Tahun 2018
DAFTAR PRESTASI
PONDOK TAHFIDZ YANBUUL QURAN MENAWAN
TAHUN 2018
NO

JENIS LOMBA

TINGKAT

PRESTASI

PENYELENGGARA

1

KSM IPA

Ka bupa ten

Jua ra 2

Kemena g

Ahma d Al Fa ta Dzun Nuha

2

KSM IPA

Provi ns i

Jua ra 3

Kemena g

Ahma d Al Fa ta Dzun Nuha

3

KSM IPA

Na s i ona l

Perunggu

Kemena g

Ahma d Al Fa ta Dzun Nuha

4

KSM IPS

Ka bupa ten

Jua ra 2

Kemena g

Ahma d Jona tha n Ba nyubi ru

5

KSM IPS

Ka bupa ten

Jua ra 3

Kemena g

Muha mma d Sunni Thori q Ba i ha

Na s i ona l

Jua ra 2

UIN Wa l i s ongo

Ahma d Da ud Fa i ruz

6 Sa i ns Competi ti on

PESERTA

7

Es s a y

Ka res i dena n Pa ti

Jua ra 1

IAIN Kudus

Reza Na qui b Fa i s ha l

8

Ins ya '

Ka res i dena n Pa ti

Jua ra 1

IAIN Kudus

Sa yyi d Fa rkh Abdi l a h

9

LKTIN

Na s i ona l

Jua ra 3

UIN Suna n Ampel

PERSADA VII

Ka bupa ten

JUARA UMUM

Kemena g

Reza Na qui b Fa i s ha l
Muha mma d Il mi Al ba hy
Achma d Fa uza n
Adya Ga l i h Mus ya fa
Bi rrbi k Fa za Muha mma d
Muha mma d Il mi Al ba hy

K3 Pertenda a n & Kea kti fa n

Jua ra 2

Muha mma d Ima m Wa hyudi
Muha mma d Ul i l Al ba b
Muha mma d Zul fi ka r
Zi dni Il ma n Na fi 'a

Es s a y B. Ara b

10

Jua ra 1

Bi rbi k Fa za Muha mma d

10

Es s a y B. Ara b

Jua ra 1

Bi rbi k Fa za Muha mma d
Muha mma d Zul fi ka r
Achma d Fa uza n
Adya Ga l i h Mus ya fa

10

PBB

Bi rrbi k Fa za Muha mma d

Jua ra 1

Muha mma d Il mi Al ba hy
Muha mma d Ima m Wa hyudi
Muha mma d Ul i l Al ba b
Zi dni Il ma n Na fi 'a
Muha mma d Zul fi ka r

Ma di ng

Jua ra 1

Muha mma d Ul i l Al ba b
Zi dni Il ma n Na fi 'a
Adya Ga l i h Mus ya fa
Achma d Fa uza n

Penta s Seni Ta ri Is l a mi

Bi rrbi k Fa za Muha mma d

Jua ra 1

Muha mma d Ul i l Al ba b
Muha mma d Il mi Al ba hy
Muha mma d Ima m Wa hyudi

GWTC
Terti b Admi ni s tra s i

Ka bupa ten

JUARA UMUM
Jua ra Ha ra pa n 3

Kwa rca b Kudus
Achma d Fa uza n
Al fa i ka r Wi l da n Azza
Ba ga s Ma ul a na Ihza Al Akba r
Bi rrbi k Fa za Muha mma d

K3 Pertenda a n & Kea kti fa n

Jua ra 1

Di eka Sya hrul Ga zy
Muha mma d Ferry Hendra wa n
Muha mma d Ya mi n Di ma wa n
Muha mma d Zul fi ka r

News Pres enter

Jua ra 1

Bi rrbi k Fa za Muha mma d
Ba ga s Ma ul a na Ihza Al Akba r
Achma d Fa uza n

Semboya n

Jua ra 1

Al fa i ka r Wi l da n Azza
Muha mma d Ya mi n Di ma wa n
Muha mma d Zul fi ka r

Nga di Sa l i ro Bus ono

Jua ra 1
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Ba ga s Ma ul a na Ihza Al Akba r
Bi rrbi k Fa za Muha mma d

LCTP

Jua ra 1

Di eka Sya hrul Ga zy
Muha mma d Ferry Hendra wa n
Achma d Fa uza n

Pi oneeri ng

Jua ra 2

Muha mma d Ya mi n Di ma wa n
Al fa i ka r Wi l da n Azza
Muha mma d Zul fi ka r

Es ta fet Ka rung

Jua ra 2

Tri o Song

Jua ra 2

Ba ga s Ma ul a na Ihza Al Akba r
Bi rrbi k Fa za Muha mma d
Ba ga s Ma ul a na Ihza Al Akba r
Di eka Sya hrul Ga zy
Muha mma d Ferry Hendra wa n

11

11

Pi da to B. Ja wa

Jua ra 2

Muha mma d Ya mi n Di ma wa n
Achma d Fa uza n

Ikl a n La ya na n Ma s ya ra ka t

Jua ra 3

7

Muha mma d Ya mi n Di ma wa n
Muha mma d Zul fi ka r
Al fa i ka r Wi l da n Azza

12

News Anchor

Ka bupa ten

Jua ra 1

UNAIR

PERSANAS

Provi ns i

JUARA UMUM

Kemena g Ka nwi l

Bi rrbi k Fa za Muha mma d
Al fa i ka r Wi l da n Azza
Achma d Fa uza n
Ba ga s Ma ul a na Ihza Al Akba r

Dra ma Is l a mi

Jua ra 1

Muha mma d Ya mi n Di ma wa n
Muha mma d Ima m Wa hyudi
Sya uqi Reykha n Al Ka uts a r
Bi rrbi k Fa za Muha mma d
Achma d Fa uza n

Fes ti va l Fi l m Pondok

Jua ra 2

Sya uqi Reykha n Al Ka uts a r
Zi dni Il ma n Na fi 'a
Achma d Fa uza n
Muha mma d Ya mi n Di ma wa n

13

Pi oneeri ng

Jua ra 3

Muha mma d Ima m Wa hyudi
Muha mma d Zul fi ka r
Bi rrbi k Fa za Muha mma d
Zi dni Il ma n Na fi 'a
Ba ga s Ma ul a na Ihza Al Akba r

Fes ti va l Kul i ner

Jua ra 2

Muha mma d Zul fi ka r
Muha mma d Ya mi n Di ma wa n
Achma d Fa uza n
Ba ga s Ma ul a na Ihza Al Akba r
Bi rrbi k Fa za Muha mma d

K3 Tenda

Jua ra 1

Muha mma d Ima m Wa hyudi
Muha mma d Ya mi n Di ma wa n
Muha mma d Zul fi ka r
Sya uqi Reykha n Al Ka uts a r
Zi dni Il ma n Na fi 'a

GWCAB III
News Pres enter

Provi ns i

JUARA UMUM
Jua ra 1

Al fa i ka r Wi l da n Azza
Bi rrbi k Fa za Muha mma d
Achma d Fa uza n
Al fa i ka r Wi l da n Azza
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Ba ga s Ma ul a na Ihza Al Akba r
K3 Perkema ha n

Jua ra 2

Bi rrbi k Fa za Muha mma d
Di eka Sya hrul Ga zy
Muha mma d Ferry Hendra wa n
Muha mma d Ya mi n Di ma wa n
Muha mma d Zul fi ka r
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Sub Regi on

Kemenpora

Muha mma d Ui l Al ba b
Abduh Aufa Ma uqi y
Abdul Afi f Ha rya no
Ahma d Ri fqi Al Azi z
Ami r Ha mza h
Azi z Mus l i m
Dza ki Fa dhl uma hma n
Fa dhel Sofa
Fa hmi Ha fi dz Nur Ami n

15 Li ga Sa ntri Na s i ona l

Fa hmi Lukma n

Jua ra Ha ra pa n 1

Moha mma d Ha ni f Abdul l oh Muni r
Muha ma d Ima m Nurohma di
Muha ma d Na zwa Abi s a i d
Muha mma d Ba ha ul Ahba b
Muha mma d Ba hrun Khoi ruddi n
Muha mma d Fa dhi l l a h Nur Sa i d
Fa uzi Dzi kul l a h Ba ngs a ka ma Putra
Muha mma d Hl mi Mus ta qi zh
Fa dhi l a h Nur Sa l i d
Muha mma d Zi da ne Sya h Ri za

PPSN V

Na s i ona l

JUARA UMUM

K3 Perkema ha n Putra

Jua ra 3

K3 Anjunga n Kwa rda

Jua ra 3

Achma d Fa uza n
Ba ga s Ma ul a na Ihza Al Akba r
Bi rbi k Fa za Muha mma d

16

Muha mma d Ima m Wa hyudi

Penta s Seni Dra ma Is l a mi

Muha mma d Ya mi n Da rma wa n

Jua ra Ha ra pa n 1

Muha mma d Zufi ka r
Sya uqi Reykha n AI Ka uts a r
Zi dni Il ma n Na fi ’a

Ea17
gl e Scout Awa rd (Penega k) Provi ns i

Jua ra Ha ra pa n 2

Na s i ona l

Kwa rda Ja teng

Achma d Fa uza n

LP Ma 'a ri f NU Pus a t Ha mma d Wa l ya ta l a tthove Fa ri s
Fa yya dh Fa za Muha mma d
Muha mma d Irs ya d

18

PERGAMANAS

Muh. Sofya n Yuna n Yus uf

-

Muha mma d Za hi n Ba s ma
Abdul l a h Ros i kh Fi l Il mi
Ahma d Hi l ma n Al ha fi zh
Fa hi m Na ufa l Fi kri i

Ol i mpi a de As wa ja
PORSEMA

Jua ra 3
Ka bupa ten

Abdul l a h Ros i kh Fi l Il mi
LP Ma 'a ri f NU Ka b

Tingkat MTs
Avi s ena Ahs a n Al mi za ni
Hi l ma n Ra fa Azky
Ra yya n Adro Murha ffa r
Kha ni f Akhs i nul Mumta z
Futs a l

19

Jua ra 1

13

Bi rbi k Fa za Muha mma d
16

Muha mma d Ima m Wa hyudi

Penta s Seni Dra ma Is l a mi

Muha mma d Ya mi n Da rma wa n

Jua ra Ha ra pa n 1

Muha mma d Zufi ka r
Sya uqi Reykha n AI Ka uts a r
Zi dni Il ma n Na fi ’a

Ea17
gl e Scout Awa rd (Penega k) Provi ns i

Jua ra Ha ra pa n 2

Na s i ona l

Kwa rda Ja teng

Achma d Fa uza n

LP Ma 'a ri f NU Pus a t Ha mma d Wa l ya ta l a tthove Fa ri s
Fa yya dh Fa za Muha mma d
Muha mma d Irs ya d

18

PERGAMANAS

Muh. Sofya n Yuna n Yus uf

-

Muha mma d Za hi n Ba s ma
Abdul l a h Ros i kh Fi l Il mi
Ahma d Hi l ma n Al ha fi zh
Fa hi m Na ufa l Fi kri i

Ol i mpi a de As wa ja
PORSEMA

Jua ra 3
Ka bupa ten

Abdul l a h Ros i kh Fi l Il mi
LP Ma 'a ri f NU Ka b

Tingkat MTs
Avi s ena Ahs a n Al mi za ni
Hi l ma n Ra fa Azky
Ra yya n Adro Murha ffa r
Kha ni f Akhs i nul Mumta z
Futs a l

Jua ra 1

M. Al fi Ul i n Nuha Sa i d
M. Ani q Ri fqi
M Sha hza da Na hjul Author
Na ja Ata bi ka El ha q
M Khi fdzul l Anfa s

La ri Ja uh

Jua ra 2

Ha ni f Fi rma ns ya h

Bul uta ngki s

Jua ra 2

Ars ya Anfa s a Muchl i s i n

Spri nt

Jua ra 3

Ada m Ma ka ri m

Pi da to Ba ha s a Ara b

Jua ra 3

Ma ul a na Fa i q Ars ya da

Pi da to Ba ha s a Inggri s

Jua ra 3

Fa ri d Di ha n Na hdi

Spri nt

Jua ra 2

Adi b Ghi fa ri Ha i l ka l

La ri Ja uh

Jua ra 2

Ayuda Fa rha

Deba t Ba ha s a Inggri s

Jua ra 2

19

Tingkat MA

Bi rrbi k Fa za Muha mma d
Ahma d Ha s a n Dhori f
La 'a l l a Deva rna Wa l da l MD
Al fa i ka r Wi l da n Azza
Deba t Ba ha s a Ara b

Jua ra 2

M Ba kti Pers a da
Sa yyi d Fa ri kh Abdi l l a h

Pui s i Rel i gi

Jua ra 3

Ahma d Awts a qubi l l a h

Ka l i gra fi

Jua ra 3

M Na ufa l Abi d
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Berdasarkan latar belakang di atas, Kiai Manshur merupakan jenis
Kiai Tandur yang khas dan memiliki keunikan, diantara keunikannya
adalah beliau dalam memimpin pondok memegang peran manajerial dan
teknikal artinya beliau tidak hanya mengutus ustadz namun beliau terjun
langsung ke lapangan, keberhasilannya dalam memimpin pondok di usia
pondok yang bisa dikatakan masih muda, orang biasa namun
keberhasilannya dalam memimpin pondok luar biasa sehingga pantas di
juluki sebagai Kiai, dekat dengan ustadz dan santri, merakyat dengan
santri, disaat memerintahkan memberi contoh terlebih dahulu, sebagai
teladan bagi ustadz dan santri dan masih banyak lagi. Inilah yang
menarik bagi peneliti untuk meneliti Gaya Kepemimpinan Kiai Manshur
Dalam Mencetak Santri Anfa’ Linnas (Studi Kasus di Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan)
1.2. Ruang Lingkup (Batasan Masalah)
Agar penelitian ini terarah dan tidak menimbulkan keraguan dalam
pengartian dan penelitian, maka peneliti memberikan ruang lingkup
batasan masalah, adapun ruang lingkup batasan masalah penelitian ini
meliputi :
1) Obyek penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan Kiai Manshur
2) Tahun penelitian 2019/2020
3) Informan penelitian Kiai Manshur, ustadz, santri dan warga sekitar
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1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dibuat
pertanyaan penelitian tersebut di bawah ini :
1) Mengapa Kiai Manshur perlu mencetak santri Anfa’ Linnas?
2) Bagaimana Gaya Kepemimpinan Kiai Manshur dalam Mencetak
Santri Anfa’Linnas?
1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk :
1) Mengetahui alasan pentingnya Kiai Manshur dalam mendidik,
mencetak, mengarahkan, dan menghasilkan santri Anfa’ Linnas.
2) Mengetahui bagaimana cara Kiai Manshur dalam mendidik dan
mencetak santri Anfa’ Linnas
1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat untuk lembaga : sebagai bahan kajian keilmuan
kepemimpinan Kiai Manshur dalam Mencetak Santri Anfa’ Linnas, dan
untuk di aplikasikan di lembaga lain atau lembaga terkait.
Manfaat bagi pembaca : menambah wawasan ilmu kepemimpinan
seorang Kiai dalam mendidik santri supaya menjadi bermanfaat bagi
manusia yang lain.
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Manfaat bagi narasumber : narasumber dapat memberikan jariyah
ilmunya kepada pembaca, penulis, dan lembaga yang menerapkannya.
Manfaat bagi penulis : dapat memberikan sumbangsih penelitian
terkini terkait kepemimpinan Kiai Manshur dalam Mencetak Santri Anfa’
Linnas dan dijadikan sebagai objek penelitian serta menjadi syarat
kelulusan wisuda S1 April 2020.

