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BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Profil Kiai Manshur
Kiai Manshur di Lahirkan di desa Pedak, Kudus. Beliau di lahirkan
pada tanggal 12 Juli 1961 M. sejak kecil Kiai Manshur dikatih kerja keras
oleh ibunya, Berbeda dengan orang tua lainnya yang memanjakan anaknya.
Kiai Manshur tidak jarang di utus oleh ibunya untuk memanjat pohon
kelapa.. Sebagaimana wawancara kami kepada Kiai Manshur:
“Dari kecil saya dilatih kerja keras oleh orang tua, terjun
langsung ke lapangan ke sawah, di ajak kerja ke sawah dengan
keterbatasannya itu, jadi sawah dikerjani sendiri, dan yang
paling membuat saya kagum sampai saat ini itu ibu saya, saya
itu anak kecil kelas 6 MI, sekolah di TBS, anak kecil tuh di
suruh manjat pohon kelapa. Biasanya orang tua kan begini “jo,
ojo menek” kuatir, tapi Ibu saya tidak. Ibu saya bilang “nang,
penek o kelopo”, “nek di gendong ma’e yo lewat ngisor klopo
yo” waktu itu saya masih kecil. Saya disuruh ngambil buah
kelapa”.

Latihan sejak kecil naik pohon kelapa merupakan suatu ujian untuk
naik kelas, sebagaimana wawancara peneliti kepada Kiai Manshur:
Apa itu artinya? Orang tua itu melatih anaknya untuk berani.
Sekecil itu naik pohon kelapa. Jadi untuk naik ke jenjang
berikutnya itu diawali dari latihan menek kelopo, dan orang tua
itu tega.
Berbeda dengan Pendidikan yang di ajarkan Bapaknya Kiai Manshur,
bapaknya Kiai Manshur lebih berhati hati dalam mendidik Kiai Manshur,
sebagaimana wawancara penulis kepada Kiai Manshur:
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Kalua bapak saya ya dibiarkan saja, tapi sekiranya pohon itu
bias ditebang ya ditebang. Contoh : saya penek an pohon
jambu, pohon jambunya langsung di tebang. Itu kalua bapak
saya. Tapi kalua ibu saya ndak, dilepas, biar.
Bahkan pernah suatu hari beliau pernah memanjat dua puluh enam
batang pohon kelapa, ternyata setelah Kiai Manshur tua, beliau baru sadar
bahwa latihan di masa kecil yang dulu pernah di ajarkan oleh Ibundanya
Kiai Manshur, merupakan ajang pendidikan yang secara tidak langsung
mendidik anaknya. Untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi diawali dengan
belajar latihan manjat pohon kelapa. Sebagaimana wawancara penulis
kepada Kiai Manshur:
Sampai pernah sehari itu saya manjat pohon kelapa itu 26
batang. 26 pohon kelapa. Tinggi tinggi. Ya anak kecil kan kuat,
ya itulah ternyata setelah saya tua itu adalah latihan secara
tidak sengaja orang tua melatih anaknya untuk berani
memanjat, naik ke tingkat yang lebih tinggi di awali dengan
naik pohon kelapa.
Pendidikan Kiai Manshur yang pernah dididik oleh Ibunya disaat
masih kecil diterapkan di pondok asuhan Kiai Manshur, baik di Pondok
Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan dan Pondok Nurul Qur’an MAN1
Kudus, dengan tujuan supaya santrinya nanti disaat terjun ke masyarakat
tidak canggung. sebagaimana wawancara kami kepada Kiai Manshur, beliau
menyatakan:
“Saya sampai melatih anak seperti ini, ya itu ya pernah saya
lakukan, jadi anak itu nanti ketika terjun di masyarakat itu tidak
canggung.
Harapan Kiai Manshur kepada santrinya, walaupun Pendidikan sudah
tinggi, tetap jadilah pribadi yang sederhana, seperti dosen idola beliau, Pak
Thoha Hamim. Sebagaimana beliau menyatakan:
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“Saya punya dosen Namanya pak thoha hamim, orang mayong,
yang gleget cucunya kiai sholeh, itu seorang doctor yang
puinter. S2 S3 aja di California 8 tahun. S2 nya itu dua
perguruan tinggi, sampai S3 itu di California, s1 nya di sunan
ampel. Seorang hebat seperti itu di taruh di mana saja itu dia
bisa. Maksudnya, kalau dia tinggal disurabaya, pas dia
mengajar di IAIN semarang waktu itu, kalau sekarang UIN. Itu
dia tidak muluk muluk minta di taruh di hotel, ndak. Sampai dia
tidur di musholla pun, dia siap. Jadi di latih untuk
kesederhanaan. Itu tidak lepas dari dulunya ketika dia sekolah
di mu’allimin, dari mayong, gandul sepur.”.
Latihan yang menantang dimasa kecil itulah yang menjadikan beliau
menjadi pribadi yang Tangguh, pribadi yang unggul, pribadi yang hebat.
Sebagaimana wawancara penulis kepada Kiai Manshur pada hari Ahad, 8
Maret 2020 di Pondok Nurul Qur’an MAN 1 Kudus:
“Latihan latihan anak yang seperti itu yang menantang itu akan
mendewasakan anak, dan akan menjadikan anak itu mentalnya
tangguh
Seperti saya sekolah. Sekolah dari desa sampai kota, dari pedak
ke TBS. pindah ke Menawan itu kan 2009. Saya naik sepeda
dengan jalan yang belum beraspal sampai 2,5 tahun saya itu
kalau hujan gak pakai jas hujan, karena beli jas hujan pun gak
kelar, tahun pertama itu kemulan plastik, plastik pupuk itu,
disobek di buat kemulan kalau hujan. Setelah itu bisa beli
plastik yang bisa untuk kemulan, sarunge di gentingno, sirahe
kudanan, seng penting klambi dan sarungnya nggak keudanan.
Dengan jalan yang belum diaspal itu, dari rumah saya sampai
tbs, yang diaspal itu ya mulai Djarum itu, djarum geribik itu,
trus mengetan mengidul jurusan gebog-jember-polyton.Polytron
dulu kan masih sawah.
Jadi latihan tangguh seperti itu ternyata luar biasa. Dan saya
itu taun pertama lah, saya itu sekolah nggak pernah pakai
sangu, uang saku itu nggak ada, ya makan dirumah nanti makan
lagi ya dirumah.
Kalau di tbs gimana? Ya kalau lapar ya nimba di masjid,
ngombe banyu.
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Pernah suatu ketika itu di polyton sekarang itu, kalau dulu ya
belum ada polytron, depan kuburan krapyak itu, ban saya itu
gembes, itu saya tuntun sampai rumah, sampai pedak sana.
Karena untuk nambalkan itu saja gak punya uang.
Terus saya dikasih uang sangu uang 50 rupiah, 50 rupiah itu
kalau berangkat saya masukkan saku, kalau pulang ya taruh di
bawah buku, besok di taruh saku lagi. Ya begitu. Nggak pernah
untuk jajan itu nggak pernah
Setelah kelas 1 MTs. Saya sakit, kemudian saya dibelikan jas
hujan, selama 2,5 tahun itu pakai plastik. Ternyata latihan
itulah yang membuat tangguh berani menghadapi apapun tidak
cengeng”.
Berlatih sejak kecil itu penting, untuk menghadapi ujian
hidup supaya tidak cengeng. Kiai Manshur selama delapan
tahun belajar di TBS jarang beli makanan, beliau hanya beli
makanan tidak lebih lima belas kali selama delapan tahun,
sebagaimana beliau menyatakan;
“Jadi latihan sejak kecil itu penting, sehingga nanti untuk
menghadapi kenyataan ujian hidup itu nggak cengeng. Sampai 8
tahun saya sekolah di TBS itu jajan saya itu tidak ada 15 kali.
Jajan itu dulu itu ya karena saya itu sore kursus apa itu nata
buku dan hitung jagal di depan bank BNI, dulu MAN itu disitu.
Pokoknya kalau siang ya nggak jajan”
Kiai Manshur sejak kecil di ajarkan hidup sederhana, tidak
sering beli jajan, beli sesuatu hanya untuk kebutuhan hidup,
bukan untuk gaya hidup.
Kiai Manshur melatih santri santrinya untuk hidup
sederhana, berani berlatih, berani menghadapi ujian hidup,
karena untuk menjadi pemimpin besar harus di latih sejak kecil,
tanpa latihan tidak akan bisa, sebagaimana pernyataan Kiai
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Manshur dalam wawancara di hari Ahad, 8 Maret 2020 di
Pondok Tahfidz Nurul Qur’an MAN 1 Kudus:
Jadi latihan sejak kecil itu penting, sehingga nanti untuk
menghadapi kenyataan ujian hidup itu nggak cengeng.
Sampai 8 tahun saya sekolah di TBS itu jajan saya itu
tidak ada 15 kali. Jajan itu dulu itu ya karena saya itu
sore kursus apa itu nata buku dan hitung jagal di depan
bank BNI, dulu MAN itu disitu. Pokoknya kalau siang ya
nggak jajan.
Kunci menjadi orang sukses itu harus mau prihatin, kalua tidak
mau prihatin ya tidak akan sukses. Sebagaimana manusia kalau mau
ngunduh mangga ya harus mau menanam buah mangga. Setelah di
tanam, di tuntut untuk prihatin, prihatinnya dengan menyiraminya dan
merawatnya.

Sebagaimana

pernyataan

Kiai

Manshur

dalam

wawancara peneliti:
“Jadi orang orang sukses itu orang orang yang mau
prihatin lah. Kalau bahasa saya dulu di Menawan itu
“kalau nggak mau prihatin ya nggak akan berbuah,
seperti musim sepanjang tahun ini kok hujan terus gak
pernah putus, maksudnya gak ada kemarau nya, ya pohon
pohon ini muda terus. Nggak mau berbunga dan berbuah.
Kalau muda terus, nggak bunga, nggak berbuah, yang
dijual apanya? Ya pohonnya.
Lain kalau ada kemarau, ini kan namanya Quran
Kauniyyah.
Orang kalau mau prihatin itu nanti akan ada buahnya,
kalau ada kemaraunya, pohonnya nanti itu berbuah. Tapi
kalau cukup terus, nggak prihatin, akhirnya suatu ketika
harus menghadapi kenyataan hidup ya jadi repot.
Maka anak didik kami, saya ajari untuk prihatin, biar
nanti siap tempur di masyarakat.
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Bagaimana dulu di menawan, banyak orang tua yang
merasa bersyukur, anaknya dirumah sudah tidak seperti
yang dulu. Mau mencuci piring saja sudah syukurnya
bukan main”.
Kemudian si irfan suryansah dari kalimantan yang
membuat tower air sebelah rumah dinas itu, itu mau
mencuci piring saja ibunya sudah syukur bukan main, dia
anaknya orang kaya.
Dulu itu pakai kaos kaki, pakai sepatu sama pembantunya,
ini calon pemimpin ummat itu nggak boleh cengeng
seperti itu. Maka saya terjun langsung, saya ingin anak ini
nanti bisa sukses, dan bisa seperti itu kalau pernah
berlatih.
Pola pendidikan, pengasuhan, pengajaran yang di lakukan Kiai
Manshur ternyata sama dengan yang di lakukan Kiai Sahal pengasuh
dan termasuk trimurti Gontor, sebagaimana pernyataan Kiai Manshur:
“Ya maaf. Tidak semua alumni gontor itu bisa seperti Kiai
Gontor.
Setelah saya lakukan di Menawan, setelah itu saya di WA
konco, dan di kasih foto fotnya kiai dulu pada waktu
memimpin di pondok. Kiai Sahal ngawasi bangunan,
dalam hati pikir saya “kok saya nggak menangi beliau,
tapi yang saya lakukan kok sama”. Nah, ini saya nggak
tau itu”
Menjadi manusia yang anfa’ linnas harus mau prihatin dengan
ummat, tidak hanya mementingkan diri dan keluarganya saja, namun
juga mementingkan tetangga, masyarakat sekitar, santri, murid dan
ummat. Sebagaimana pernyataan Kiai Manshur dalam wawancara
penulis pada tanggal 8 Maret 2020 di depan dapur Pondok Tahfidz
Nurul Qur’an MAN 1 Kudus:
Seperti ada kata kata Pak Kiai Zarkasyi itu “Orang hidup
itu kalau hanya cukup makan, punya rumah, punya anak,
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ngelencer kesana kemari, dan hanya itu saja, sama
dengan kambing” “kalau anak itu hanya ngurusi
keluarganya, tidak untuk masyarakat, sama dengan
burung, burung itu anaknya belum bisa makan sendiri,
dicarikan makan. Datang ke susoh (sarang)nya kemudian
di dulang, disuapkan, kalau hanya seperti itu sama
dengan burung”
Manusia kan punya akal, jadi harus lebih dari hewan.
Lebih dari burung, lebih dari kambing.
Lebihnya bagaimana? Ya bermanfaat bagi yang lain. Ya
nggak ada lah yang namanya kambing menyusui anak
kambing tetangganya. Ya nggak ada yang namanya
burung mau memberi makan anak burung temennya, ya
burung nya sendiri. Itu, saya punya pandangan sperti itu,
lha kok sama yang di omongkan kiai.
Kiai Manshur dalam memimpin pondok tidak hanya menyuruh,
mengutus, dan mengatur saja, namun beliau juga terjun langsung di
lapangan. Karena prinsip beliau untuk menjadi pemimpin ummat
harus di latih dan terjun langsung. Sebagaimana kutipan beliau dalam
wawancara bersama penulis:
“Jadi saya terjun langsung itu karena saya dulu seperti
itu dan saya ingin anak anak nanti itu sperti itu, setelah
terjun di masyarakat itu tidak cengeng, tau apa yang
harus dikerjakan.
Sering saya sampaikan “kalau rizqi, itu tanah 10 hektar,
itu buat pondok” itu otakmu harus berjalan, nggak boleh
gimana ini caranya pak, caranya bikin pondok bagaimana
ini, ya nggak boleh, bagaimana caranya kamu.
Ketika kiai ulin mendawuhi saya dulu, “Pak Manshur
ngriku madrasah, isine monggo terserah pak manshur,
seng penting ora ngganggu Al Quran”. “lha nku mangke
bahasane Bahasa Arab lan Bahasa Inggris” “monggo
seng penting ora ngganggu Al Quran”. Akhire bareng
ponakane teko yo di cabut, “tak cabut” ya wes itu urusan
dia kan,memang bisanya.
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Saya ya berfikirnya gimana, tujuh lokal dan rumah dinas,
suruh mikir sendiri, tidak pernah dikasih uang, air harus
turun, pager kudu ono. Masterplannya gimana ini? Yo
masterplannya saya sendiri itu.
Pintunya disana, keluarnya disana, itu saya semua itu.
Sampai seperti itu, adapun yang mneggarap tentunya
arsitek. Tapi minta saya kan seperti. Nanti kedepannya
begini, begini, begini.
Kenapa rusunawa hadap ke barat? Karena kan harus
menghadapi jalan kan seperti itu, itu contoh seperti itu.
Kalau tidak pernah dilatih seperti ini terjun dilapangan
nanti di masyarakat ya jadi orang linglung, jadi orang
bingung, intinya teter teter. Maka anak anak saya latih
terjun itu ya seperti itu.
Kalau anak anak terjun, bisa di foto tadi, bisa jadi arsip
untuk dokumen.
Guru saya terjun langsung, Kiai Zarkasayi terjun
langusng walaupun beliau nya sudah tua, ya dengan
caranya wong beliau sudah tua. Taunya saya ya sudah
tua. Tapi saya lihat foto fotonya ada pak sahal langsung
terjun, ada itu fotonya disini pak sahal yang terjun
langsung”.
Menjadi Kiai harus serba bisa, tidak boleh gumunan, jangan
canggung, harus totalitas. Kiai tidak boleh hanya bisa ngaji saja,
namun harus bisa memimpin, bisa pramuka. Jadi Kiai harus pinter
beneran, sebagaimana pernyataan Kiai Manshur dalam wawancara
kami:
“Pak sahal itu yang tertua, ya maksudnya dia bukan yang
tertua, yg tertua ya pak ahmad sukarto, pak lurah itu.
Dari bawah ya. Pak zarkasyi, pak zainuddin fanani, pak
sahal, 1 2 3 dari bawah, terjun langsung ke lapangan.
Beliau beliau ini pemain sepak bola, beliau orang orang
hebat dalam bermain sepak bola. Dan pandu gontor itu
pak sahal. Pramuka itu pak kiai nya sendiri. Jadi gontor
itu jadi kiai itu kiai pinter tenan.tau strategi, iso tenan.
Tidak jarene. Tidak hare ada orang pinter terus diambil.
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Lho kiai kok begitu, itu lama lama pondokmu akan
dikuasai orang. Itu ndak boleh, kamu harus kuasai. Kamu
harus bisa, katakanlah sperti ini, ya itu yang saya lakukan
yang saya bicarakan di catat tebal tebal itu. Garis bawahi
tebal tebal. Karena yang namanya bapak kamu itu tidak
selamanya. Penerusnya pasti kamu, kalau kamu tidak
mulai sekarang pasang strategi, memantapkan tancapan
piajatan kakimu, ya itu nanti lama lama akan dikuasai
orang dan itu terjadi di mana mana. Pendiri pondok tapi
keluarga kiai tidak berperan apa apa. Karena apa?
Keluaga kiai nggak bisa. Keluarga kiai bisanya ngaji tok,
ini jangan sampai, yang bisa malah orang yang tidak
pernah ngaji, ujung ujungnya golek duit kan. Kan gitu.
Bukan bagaimana pondok ini lestari dalam rangka
melangsungkan kaderisasi ummat itu tidak. Kalau saya
sampaikan ke anak anak saya termasuk santri santri saya
termasuk kamu dulu. Kalau ujung ujung nya duit, jangan
yal bisul haqqo bil batil. Bukan berarti mencari duit itu
bathil, tidak. Tapi kalau memang bismillah sudah berniat
membuat kader pondok itu adalah kawah condro di muko
membuat kader, jangan diselipi dengan nyambut gawe
lah. Nyambut gawe ya nyambut gawe, pondok ya pondok,
kalaulah pondok itu punya usaha, semuanya itu harus
kembali ke pondok, bagaimana pondok itu bisa makmur,
nah itu.bukan usaha ya usaha, pondok ya pondok, bukan
seperti itu. Tapi semuanya usaha harus kembali ke pondok
untuk kemakmuran pondok”.
Jika memiliki bisnis, maka hasilnya untuk pendidikan, bukan
bisnis untuk bisnis. Sebagaimana Kiai Manshur menyatakan:
“Silahkan punya bisnis, semuanya hasilnya untuk
kemakmuran pondok, untuk pengembangan bangunan,
untuk barangkali ada santri yang tidak mampu. Pokoknya
kembali kepada ummat. Bukan usaha untuk usaha, ini
nanti ujung ujungnya bukan lembaga pendidikan, malah
jadi perusahaan. Ya memang perusahaan , perusahaan
kader. Bukan perusahaan uang, uang itu untuk
pendidikan. Ini selalu saya sampaikan ke anak anak saya,
ke ustadz Choirul, ke adik adiknya. seperti itu”.
Kiai Manshur bermimpi mencetak kiai yang serba bisa.
Sebagaimana pernyataan Kiai Manshur:
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“Gaya saya seperti ini karena saya berharap anak anak
itu nanti pulang bukan hanya menjadi kiai ngaji, ya kiai
ngaji yang pengusaha, kiai ngaji yang pemimpin, kiai
ngaji yang serba bisa. Nah itu.
Kalau ahlinya komputer, ya komputer bisa. Kalau ahlinya
olahraga, olahraga bisa, kalau ahlinya pramuka, ya
pramuka bisa, gitu lho”.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat simpulkan bahwa
Kiai Manshur merupakan Kiai yang sejak kecil di latih langsung
praktik terjun lapangan, memiliki visi yang jauh kedepan, mencetak
santri yang tidak hanya bisa mengaji, namun serba bisa.
Kiai Manshur merupakan pribadi Insting, secara konsep STIFIn,
insting adalah manusia yang serba bisa, terjun lapangan, spontanitas,
suka menolong, temannya banyak, mudah adaptasi, dan pendamai.
jadi pembicaraan Kiai Manshur dalam wawancara kami sesuai dengan
konsep STIFIn.
Pendidikan Kiai Manshur akan penulis paparkan di dalam tabel
berikut:
Tabel 4. 1Jenjang Pendidikan Kiai Manshur
No
1
2
3
4
5
6
7

Jenjang
MI
MI
MTs.
MA
PGA
S1
S2

Madrasah
Tahun
Sabilul Ma'arif
1970 - 1976
TBS Kudus Kelas 5-6 1977 - 1978
TBS Kudus
1979 - 1981
TBS Kudus
1982 -1984
Kulliyatul Mu'allimin 1987 - 1990
IAIN Walisongo
1994 - 1998
IAIN Walisongo
2004 - 2008

Selama
6 Tahun
2 Tahun
3 Tahun
3 Tahun
3 tahun
5 Tahun
4 Tahun
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4.2 Hasil Penelitian Gaya Kepemimpinan Kiai Manshur
4.2.1 Gaya Kepemimpinan Transformatif
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Kiai Manshur dapat mengubah pandangan santri
terhadap pondok yang identik dengan tidak teratur,
kumuh, menjadi pondok yang bersih. tertib, rapi, disiplin”
Pernyataan tersebut di dukung dengan pernyataan santri angkatan
pertama. Peneliti mewawancarai santri angkatan pertama Pondok
Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan, Maulana Akhsan Pribadi, beliau
menyatakan:
“Sangat benar, bisa kita ketahui dari beberapa tauladan
yang beliau berikan.
1. Bersih, beliau selalu mengajarkan 'annadhofatu
minaliman' yang artinya setiap sampah yang ada di
bawah diambil, itu menunjukkan bahwa beliau sangat
mendidik siswanya agar menjaga kebersihan
2. Tertib, beliau mengajarkan untuk mengantri ketika
mengambil jatah makan, mengantri ketika hendak mandi,
3. Rapi, beliau selalu mengajarkan kalau memakai baju
hendaknya dimasukkan dan memakai atribut yang lengkap
ketika sekolah, Kiai Manshur pernah berkata “Rapi
adalah tanda bahwa kamu bisa diandalkan” yang artinya
: seseorang yang terlihat rapi maka akan mudah
seseorang menaruh kepercayaan padanya.
4. Disiplin, beliau selalu mengajarkan tepat waktu dalam
kegiatan apapun dengan cara mematuhi semua kegiatan
yang sudah ditetapkan di pondok sesuai dengan waktunya,
apabila ada santri yang datang terlambat ataupun telat,
maka beliau akan memberikan sebuah hukuman, kenapa?
Karena beliau selalu mendidik dengan rasa tanggung
jawab dan memiliki.
Dari dua pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang
kami sebar, sebagaimana berikut:
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Gambar 4. 1
Diagram Gaya Kepemimpinan Transformatif Kiai Manshur
Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 171 (95%)
informan

menyatakan

setuju

dengan

Gaya

Kepemimpinan

Transformatif Kiai Manshur, sebanyak 5 (2,8%) informan netral, dan
sebanyak 3 (1,7%) informan tidak setuju dengan Gaya Kepemimpinan
Transformatif Kiai Manshur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Gaya
Kepemimpinan Transformatif Kiai Manshur dipandang sangaat
penting dan memiliki pengaruh yang kuat untuk mencetak santri
Anfa’ Linnas.
Para santri, ustadz ataupun stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul

Qur’an

Menawan

berpandangan

Kepemimpinan Transformatif Kiai Manshur

bahwa

Gaya

mampu merubah

pandangan santri terhadap pondok yang edentik dengan tidak teratur,
kumuh, menjadi pondok yang bersih, tertib, rapi, disiplin.
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Kiai Manshur menggunakan gaya ini dalam mendidik santri
setiap harinya, misalnya Kiai Manshur dalam mengawasi santri yang
sedang mengantri mandi, apabila ada santri yang keluar dari kamar
mandi

dengan

tanpa

baju,

maka

Kiai

Manshur

langsung

menghukumnya, dengan hukuman yang menyenangkan namun jera.
Harapan Kiai Manshur, santri keluar dari kamar mandinya dalam
keadaan rapi, bersih, dan tertib.
4.2.2 Gaya Kepemimpinan Visioner
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Kiai Manshur memiliki pandangan yang jauh kedepan

dan bisa mempengaruhi bawahannya untuk mengikuti dari
pandangan tersebut. Kalau hanya memiliki pandangan
yang jauh kedepan saja banyak orang, kalau tidak disertai
dengan kemampuan mempengaruhi, memaksa seseorang,
itu bukan visioner, dia hanya punya planning. Visioner itu
harus bisa mempengaruhi, membujuk, mengincorate,
menggiring dan lain sebagainya. Seorang Manshur itu
tidak hanya bisa menggerakkan ustadz dan santri, tapi the
hole komponen yang ada di PTYQM, termasuk tukang
dapur, tukang masak, tukang bersih-bersih, supplier
sayur, supplier makanan dan orang orang yang terlibat di
dalamnya. Jadi Bahasa kerennya stake holder, termasuk
di dalamnya ada orang orang yayasan, ada yai berdua.
Mereka pada saat itu mau mengikuti dan mengakui apa
yang jadi visi dari seorang Manshur. Kalau hanya usatdz
dan santri masih kurang luas karena stake holder di
pesantren itu banyak, kita harus merangkul itu semua.
Jadi Kiai Manshur itu mampu menggerakkan seluruh
komponen pesantren untuk bersama-sama mencapai
tujuan pesantren, bukan tujuan Bersama, karena tujuan
Bersama adalah taking provit sebanyak banyaknya.
Tujuan pesantren adalah berkahlakul karimah, visi, misi,
motto dan lain sebagainya itu. Kadang itu tidak sesuai
dengan tujuan kita, selaku individu di dalamnya. Karena
itu kita harus mengatakan tujuan pesantren”.
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Maulana Akhsan Pribadi selaku santri pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan juga mengemukakan bahwa:
“Ya, benar sekali. Tujuan Pondok TahfidzYanbu’ul
Qur’an Menawan ialah terbentuknya pribadi Hafidh AlQur’an yang berhaluan ahlussunah wal jama'ah yang
memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial, jadi santri
benar-benar dibentuk untuk menjadi pribadi yang Hafidh,
kemudian berhaluan ahlussunah wal jama’ah, dan
memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial. Nah, untuk
menggerakkan komponen atau kepengurusan pondok
mulai dari santri, ustad, abdi dalem, dan seluruh anggota
yang ikut berpartisipasi di pondok, beliau memberikan
motivasi untuk membantu berkembangnya dan kemajuan
Pondok TahfidzYanbu’ul Qur’an Menawan”.
Dari dua pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang
kami sebar, sebagaimana berikut:

Gambar 4. 2
Diagram Gaya Kepemimpinan Visioner Kiai Manshur
Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 170 (95%)
informan menyatakan setuju dengan Gaya Kepemimpinan Visoner
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Kiai Manshur, sebanyak 6 (3,4%) informan netral, dan sebanyak 3
(1,7%) informan tidak setuju dengan Gaya Kepemimpinan Visioner
Kiai

Manshur.

Hasil

tersebut

menunjukkan

bahwa

Gaya

Kepemimpinan Visione Kiai Manshur dipandang sangaat penting dan
memiliki pengaruh yang kuat untuk mencetak santri Anfa’ Linnas.
Para santri, ustadz ataupun stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul

Qur’an

Menawan

berpandangan

bahwa

Gaya

Kepemimpinan Visioner Kiai Manshur memiliki pandangan yang jauh
kedepan dan mampu menggerakkan seluruh komponen pondok untuk
bersama sama mencapai tujuan pondok
Kiai Manshur sering memberikan motivasi, nasihat kepada
santri, ustadz, maupun stake holder pondok. Beliau berharap santri
santrinya memiliki pandangan yang jauh kedepan dan mampu
mengimplementasikan mimpi mimpinya. Ucapan beliau yang sering
disampaikan kepada santri santrinya, “ucapkan mimpi mimpimu,
maka tuhan akan menyambut mimpi mimpimu”.
4.2.3 Gaya Kepemimpinan Transaksional
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
”Transaksional itu semuanya di hitung-hitung,
keywordnya pertama dia ada take and give, kedua
transaksional itu kita menjanjikan sesuatu jika kita meraih
sesuatu, tapi dalam perspektif yang positif. Jadi saya
dalam mengelola ini, nggak terus kalian itu tak pecuti,
kerja rodi, dan kalian nggak tak kasih apa apa, nothing.
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transaksional itu ada sesuatu sweethener. Contoh paling
mudah Gaya Kepemimpinan
Transaksionalnya Yi
Manshur, kalua kamu mau punya pengalaman banyak,
kalau kamu mau dikirim ke luar, maka Qur’anmu harus
tuntas. Itu salah satu bentuk transaksional. Kamu boleh
berkegiatan apapun sepanjang Qur’anmu beres. Itu
transaksional. Jadi nggak terus kamu pinter pramuka
terus ayo jalan, nggak begitu. Ada suatu syarat dan
ketentuan yang harus kita penuhi yaitu salah satu syarat
yang paling utama adalah Qur’anmu beres. Tanpa itu,
nothing. Kamu sundul langit mungkin nilaimu sepuluh
pun, sesuai konsep di atas kamu nggak bakal keluar. Jadi
itu salah satu ciri ataupun contoh nyata transaksionalnya
seorang Manshur. Kan gitu kan. Jadi Kiai Manshur
mampu memberikan motivasi, mampu mendorong seluruh
komponen pesantren untuk berkreasi.
memberikan
keleluasaan kepada seluruh komponen untuk melakukan
sesuatu demi kemajuan pesantren. Kiai Manshur
senantiasa menghargai jerih payah seluruh komponen
pondok pesantren sesuai dengan porsinya. Nek seng
bayaran ya bayaran, pokok e nggak ada yang lepas,
walaupun ucapan terima kasih itu merupakan suatu
penghargaan dalam skala yang paling kecil”.
Maulana Akhsan Pribadi selaku santri pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan juga mengemukakan bahwa:
“Iya, benar sekali beliau menghargai kinerja dan kerja
kita beliau selalu mengapresiasi dengan memberi sesuatu
ataupun dengan ucapan seperti; jamil, zih anta, pada saat
rapat mingguan yang memang diadakan untuk menunjang
perkembangan dan kemajuan Pondok Yahfidz Yanbu’ul
Qur’an Menawan”.
Dari dua pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang
kami sebar, sebagaimana berikut:
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Gambar 4. 3
Diagram Gaya Kepemimpinan Transaksional Kiai Manshur
Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 170 (95%)
informan

menyatakan

setuju

dengan

Gaya

Kepemimpinan

Transaksional Kiai Manshur, sebanyak 6 (3,4%) informan netral, dan
sebanyak 3 (1,7%) informan tidak setuju dengan Gaya Kepemimpinan
Transaksional Kiai Manshur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Gaya
Kepemimpinan Transaksional Kiai Manshur dipandang sangaat
penting dan memiliki pengaruh yang kuat untuk mencetak santri
Anfa’ Linnas.
Para santri, ustadz ataupun stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul

Qur’an

Menawan

berpandangan

bahwa

Gaya

Kepemimpinan Transaksional Kiai Manshur mampu senantiasa
menghargai jerih payah seluruh komponen pondok sesuai dengan
porsinya.
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Kiai Manshur disamping memberikan motivasi, beliau juga
memberikan

lahan

untuk

berkarya,

sebagai

aktivitas

untuk

mewujudkan impian santri. Tidak hanya hal hal kecil saja, namun hal
besar juga beliaiu fikirkan. sebagai contoh, beliau sering memotivasi
santri santrinya untuk menjadi Hafidz yang Teknokrat, Teknokrat
yang Hafidz. Artinya santrinya di dorong misalnya menjadi seorang
dokter yang hafidz Al Qur’an. Hal tersebut beliau mencarikan channel
beasiswa dan menghubungkan dengan Universitasnya. Dan saat ini
sudah ada dua dokter yang hafidz Al Qur’an alumni dari Pondok
Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan.
4.2.4 Gaya Kepemimpinan Demokratis
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Dalam setiap keputusan, Kiai Manshur senantiasa
mengedepankan muysawarah untuk mencari solusi
terbaik”
Maulana Akhsan Pribadi selaku santri pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan juga mengemukakan bahwa:
Iya benar, ketika mendapatkan masalah besar yi Mansyur
tidak langsung memutuskan secara pribadi tetapi beliau
mengadakan rapat dulu dengan tim 7 yang beranggotakan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yi Mansyur
Pak Fanani
Pak Ari
Pak Farid
Pak Mochlas
Mbah Yudhi
Pak Nur Hadi
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Beliau-beliau adalah seseorang yang mempunyai
pengaruh besar dalam kemajuan PTYQM pada masa itu.
Dari dua pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang
kami sebar, sebagaimana berikut:

Gambar 4. 4
Diagram Gaya Kepemimpinan Demokratis Kiai Manshur
Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 167 (93,3%)
informan menyatakan setuju dengan Gaya Kepemimpinan Demokratis
Kiai Manshur, sebanyak 7 (3,9%) informan netral, dan sebanyak 5
(2,8%)

informan

tidak

setuju

dengan

Gaya

Kepemimpinan

Demokratis Kiai Manshur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Gaya
Kepemimpinan Demokratis Kiai Manshur dipandang sangaat penting
dan memiliki pengaruh yang kuat untuk mencetak santri Anfa’ Linnas.
Para santri, ustadz dan stake holder Pondok Tahfidz Yanbu’ul
Qur’an Menawan

berpandangan bahwa

Gaya

Kepemimpinan

Demokratis Kiai Manshur sering di gunakan di dalam musyawarah,
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dalam setiap keputusan, Kiai Manshur senantiasa mengedepankan
musyawarah untuk mencari solusi terbaik.
Kiai Manshur dalam seminggu sekali, beliau mengadakan
rapat rutinan bersama asatid Pondok. Membahas program program
yang telah direncanakan dan membahas program program seminggu
kedepan yang akan di rencanakan. Dalam setiap keputusan, beliau
senantiasa mengedepankan musyawarah bersama. Beliau mengambil
dasar dari Qur;’an, “wa syaawir hum fil amr” yang artinya
“bermusyawarhlah dalam setiap keputusan.
4.2.5 Gaya Kepemimpinan Kharismatik Kiai Manshur
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Setiap ucapan, tindakan Kiai Manshur senantiasa
disegani, diikuti, menjadi pedoman, panutan seluruh
komponen pesantren. Kharismatik itu kita mengikuti
beliau bukan karena sebuah paksaan, bukan sebuah
kewajiban, tetapi memang karena layak dan need, need itu
cocok atau butuh. Kharismatik itu dia mempunyai nilai
yang kita tidak memiliki hubungan emosionalpun kita mau
mengikuti. Contoh, kita bukan santrinya, tapi kita mau
mengikuti, kita bukan pengikutnya, tapi kita menghargai
dia.Ya kan. Kalau pengikutnya, santrinya mengikuti dia
itu sebuah kewajiban. Ta’lim muta’allimnya jelas tak
terbantahkan. Tapi kharismatik disini bukan hanya masuk
konteks psikologi internal, tapi juga konteks psikologi
eksternal, di sekitarannya, yaitu masyarakatnya.
Kepribadian Kiai Manshur tidak hanya disegani,
dihormati, di patuhi oleh kalangan pesantren saja, namun
termasuk dilingkungan sekitar. Dia tidak hanya jago
kandang, tapi dia di segani, dihormati oleh masyarakat
sekitar. Kiai Manshur memiliki pengaruh yang kuat
terhadap santri, pengajar, karyawan, masyarakat sekitar
dan komponen pondok pesantren”.
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Maulana Akhsan Pribadi selaku santri pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan juga mengemukakan bahwa:
“Betul sekali, beliau selalu memotivasi apa saja, dan
kepada siapa saja yang ikut mengabdi di pondok,
karismatiknya dari ucapan, dan tata krama beliau”.
Dari dua pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami
sebar, sebagaimana berikut:

Gambar 4. 5
Diagram Gaya Kepemimpinan Kharismatik Kiai Manshur
Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 169 (94,4%)
informan

menyatakan

setuju

dengan

Gaya

Kepemimpinan

Kharismatik Kiai Manshur, sebanyak 7 (3,9%) informan netral, dan
sebanyak 3 (1,7%) informan tidak setuju dengan Gaya Kepemimpinan
Kharismatik Kiai Manshur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Gaya
Kepemimpinan Kharismatik Kiai Manshur dipandang sangaat penting
dan memiliki pengaruh yang kuat untuk mencetak santri Anfa’ Linnas.
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Para santri, ustadz dan stake holder Pondok Tahfidz Yanbu’ul
Qur’an Menawan

berpandangan bahwa

Gaya

Kepemimpinan

Kharismatik Kiai Manshur memiliki pengaruh yang kuat terhadap
santri, pengajar, karyawan, dan mayarakat sekitar.
Setiap Kiai Manshur berbicara, orang orang yang ada di
hadapannya serentak langsung diam dan mendengarkan, di saat beliau
memberikan motivasi kepada santri santrinya, para santri merasa
nyaman dan motivasi tersebut mudah masuk ke dalam hati, karena
beliau memiliki kharisma yang cukup dan beliau ikhlas lillah dalam
mendidik santri santrinya.
4.3 Karakter Kiai Manshur
4.3.1 Integritas
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa:
“Kiai Manshur senantiasa menyelaraskan antara pola pikir,
perkataan, perbuatan sehari-hari”
Berkaitan dengan Karakter Kiai Manshur, penulis mewawancarai
langsung kapada Khairul Azmi, selaku santri angkatan pertama Kiai
Manhsur di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan. Beliau
menyatakan bahwa:
“Kedisplinan dalam hal kecil, Kiai Manshur selalu
memberi wejangan sekaligus memberi contoh kedisiplinan
dalam hal kecil, karena hal kecil akan menjadi hal yang
besar.
Seperti membuang sampah, Kiai Manshur selalu memberi
contoh dengan perbuatan untuk membuang sampah.
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Dengan memberi contoh tersebut, Santri-santri Kiai
Manshur bisa menirunya.
Contoh lain seperti makan dengan menghabiskan semua
nasi tanpa tersisa”.
Dari pernyataan tersebut, didukung dengan kuesioner yang kami
sebar, sebagaimana berikut:

Gambar 4. 6
Diagram Karakter Integritas Kiai Manshur

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 169 (94,4%)
informan menyatakan setuju dengan Karakter Integritas Kiai Manshur,
sebanyak 7 (3,9%) informan netral, dan sebanyak 3 (1,7%) informan
tidak setuju dengan Karakter Integritas Kiai Manshur. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa Karakter Integritas Kiai Manshur dipandang
sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat untuk mencetak
santri Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, karyawan Pondok Tahfidz Yanbu’ul
Qur’an Menawan berpandangan bahwa Karakter Integritas Kiai
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Manshur senantiasa menyelaraskan antara pola pikir, perkataan,
perbuatan sehari hari.
Setiap Kiai Manshur berbicara, beliau juga melakukan apa yang
dibicarakan, contoh kecil saja, di saat penulis berjalan di belakang
beliau, beliau mengambil sampah dan membuangnya ke tempat
sampah, kemudian beliau mengutus penulis untuk membuang sampah
di tempat sampah.
4.3.2 Disiplin
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Kiai Manshur senantiasa menunjukkan sifat tegas, tepat
waktu, tekun dalam memanage, mengatur, dan mengelola
pondok pesantren”
Khairul Azmi selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan juga mengemukakan bahwa:
“Kiai Manshur mempunyai karakteristik disiplin, tegas,
dan selalu totalitas dalam mengatur dan mengelola
Pondok Pesantren.
Kiai Manhur bersifat tegas, dalam artian bukan tegas
dalam keemosian tetapi tegas dalam kedisiplinan, tegas
agar santri-santri tidak menyepelekan beliau. Seperti
dalam mengatur peraturan Pesantren, beliau menghukum
santri bukan karena tidak suka dengan santri tersebut,
akan tetapi beliau tegas dalam menegakkan peraturan
Pesantren.
Kiai Mansur selalu tepat waktu, teratur dalam mengatur
kegiatan sehari-hari, juga mengatur santri agar santri

107

tersebut bisa membantu dalam mengatur sistem Pesantren
dalam kegiatan sehari hari”.
Dari pernyataan tersebut, didukung dengan kuesioner yang kami
sebar, sebagaimana berikut:

Gambar 4. 7
Diagram Karakter Disiplin Kiai Manshur

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 174 (97,2%)
informan menyatakan setuju dengan Karakter Disiplin Kiai Manshur,
sebanyak 2 (1,1%) informan netral, dan sebanyak 3 (1,7%) informan
tidak setuju dengan Karakter Disiplin Kiai Manshur. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa Karakter Disiplin Kiai Manshur dipandang
sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat dalam mencetak
generasi santri Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan berpandangan bahwa Karakter Disiplin
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Kiai Manshur senantiasa menunjukkan sifat tegas, tepat waktu, tekun
dalam mengelola pondok.
Dalam memimpin Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan,
Kiai Manshur mengedepankan sikap disiplin. Setiap harinya beliau
mengontrol kegiatan dengan tegas, apabila ada yang salah langsung di
tegur, diingatkan dan diberi contoh oleh beliau. Sebagai contoh,
apabila ada ustadz Qur’an yang telat masuk jam ngaji 5 menit saja,
beliau langsng menegur “Jangan telat, walaupun hanya 5 menit, kalua
dikalikan 10 kali jam ngaji, sudah dapat menggantikan 1 jam ngaji,
telat berarti korupsi waktu”.
4.3.3 Kompetensi
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Kiai Manshur memiliki kemampuan, kecakapan,
keterampilan yang cukup untuk memimpin seluruh
komponen pondok pesantren”.
Khairul Azmi selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, mengemukakan bahwa:
“Kiai Manshur adalah sosok Kiai yang mempunyai
kemampuan memimpin Pesantren, semenjak 2-3 tahun
beliau sudah terlihat kemampuan memimpin Pesantren,
beliau sosok kiai yang ideal dalam ketrampilan memimpin
Pesantren , visi misi Pesantren dengan jelas. Beliau selalu
totalitas memperjuangkan santrinya”.
Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:
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Gambar 4. 8
Diagram Karakter Kompetensi Kiai Manshur

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 166 (92,7%)
informan menyatakan setuju dengan Karakter Kompetensi Kiai
Manshur, sebanyak 10 (5,6%) informan netral, dan sebanyak 3 (1,7%)
informan tidak setuju dengan Karakter Kompetensi Kiai Manshur.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa Karakter Kompetensi Kiai
Manshur dipandang sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat
dalam mencetak generasi santri Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul
Kompetensi

Qur’an
Kiai

Menawan
Manshur

berpandangan

bahwa

memiliki kemampuan,

Karakter
kecakapan,

keterampilan yang cukup untuk memimpin seluruh komponen
pondok.
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Kiai Manshur memiliki berbagai macam ilmu yang mumpuni
untuk memimpin pondok. Ilmu kepemimpinan, ilmu kepramukaan,
ilmu soft skill, ilmu manajemen, dan ilmu lainnya. Jadi dalam
memimpin pondok, beliau tidak canggung, beliau totalitas dalam
memimpin pondok.
4.3.4 Amanah
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Kiai Manshur senantiasa menjaga, menjalankan
kepercayaan yang diberikan dengan seluruh kemampuan
yang dimiliki”.
Khairul Azmi selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, menyatakan bahwa:
“Kiai Manshur adalah sosok Kiai yang menjaga amanah
yang tinggi, beliau selalu menggembleng santri yang telah
dititipkan dari wali santri dari manapun, tidak pandang
itu anaknya siapa. Artinya beliau bisa dipercayakan
dengan amanah yang diberikan kepada beliau.
Contohnya, Santri diberikan amanah untuk menjalankan
tugas oleh beliau, tetapi santri tersebut tidak menjalankan
amanah dengan benar, seperti itu Kyai Manshur tidak
menyukainya”.
Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:
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Gambar 4. 9
Diagram Karakter Amanah Kiai Manshur

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 172 (96%)
informan menyatakan setuju dengan Karakter Amanah Kiai Manshur,
sebanyak 3 (1,7%) informan netral, dan sebanyak 4 (2,2%) informan
tidak setuju dengan Karakter Amanah Kiai Manshur. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa Karakter Amanah Kiai Manshur dipandang
sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat dalam mencetak
generasi santri Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan berpandangan bahwa Karakter Amanah
Kiai Manshur senantiasa menjaga, menjalankan kepercayaan yang
diberikan dengan seluruh kemampuan yang dimiliki.
Sikap Amanah Kiai Manshur terbukti dengan adanya ketika Kiai
Ulin Nuha Arwani memberikan Amanah kepada Kiai Manshur,
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Amanah memegang Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan pada
tahun 2009. Beliau dalam mengemban amanah sangat berhati hati dan
totalitas. Santri merupakan amanah yang diberikan orang tua kepada
Kiai Manshur, Kiai Manshur benar benar menjaga, mendidik,
mencetak supaya kelak menjadi santri yang Anfa’ Linnas.
4.3.5 Humanis
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Pola Pendidikan, pengajaran, dan pengasuhan yang
dikembangkan Kiai Mansur selalu mengedepankan unsur
yang senantiasa menghargai manusia sebagai makhluk
sosial tanpa membedakan SARA”
Khairul Azmi selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, menyatakan bahwa:
“Kiai Manshur adalah sosok Kiai yang mempunyai sifat
humanis,
beliau
menyayangi
semua
santrinya,
darimanapun asalnya, latar belakang atau background
dari santrinya, dan menyayanginya sama rata, entah itu
santri yang nakal, baik, itu sama saja. Selama santri
tersebut masih mondok beliau menyayanginya sama rata.
Memang sangat peduli sekali sama santri, bahkan santri
yang sudah luluspun ketika sowan kepada beliau, tetap
ditanyain “ sudah makan belum ? “. Khasnya beliau”.

Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:
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Gambar 4. 10
Diagram Karakter Humanis Kiai Manshur

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 165 (92,2%)
informan menyatakan setuju dengan Karakter Humanis Kiai Manshur,
sebanyak 9 (5%) informan netral, dan sebanyak 5 (2,8%) informan
tidak setuju dengan Karakter Humanis Kiai Manshur. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa Karakter Humanis Kiai Manshur dipandang
sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat dalam mencetak
generasi santri Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan berpandangan bahwa Karakter Humanis
Kiai Manshur dibuktikan dengan pola pendidikan, pengajaran, dan
pengasuhan yang dikembangkan Kiai Mansur selalu mengedepankan
unsur yang senantiasa menghargai manusia sebagai makhluk sosial
tanpa membedakan SARA.

114

Kiai Manshur di dalam mendidik santri santrinya, beliau tidak
membeda bedakan satu dengan lainnya. Yang baik dekat, yang
ndablek juga dekat dengan Kiai Manshur. Dalam mendidik, beliai
memiliki prinsip yang diterapkan setiap kali beliau mengajar,
prinsipnya ialah 1. Menyenagkan, 2. Mudah Di Fahami, 3. Ikhlas.
sehingga membuat lingkungan kelas menjadi hangat dan nyaman.
4.3.6 Komunikatif
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Kiai Manshur senantiasa menjalin komunikasi, bergaul,
berbicara, dan menyapa dengan seluruh komponen
pondok pesantren tanpa membedakan satu dengan
lainnya”
Khairul Azmi selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, menyatakan bahwa:
“Kiai Manshur adalah sosok Kiai yang mempunyai sifat
komunikatif. Dalam membangun pondok pasti ada yang
namanya organisasi, ada yang namanya pimpinan
pondok, kepala sekolah, waka-waka, ustadz-ustadz.
Dalam membuat komponen komunikasi itu perlu, itu juga
sebuah ketrampilan, mampu mengandalkan beberapa
orang dalam sebuah tim itu adalah ketrampilan tersendiri,
ketrampilan untuk mempimpin. Untuk masalah
komunikatif ini saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi,
beliau bisa menaungi semua santri, dalam artian
komunikasinya bagus dengan santri, selalu menyapa
santri, entah itu candaan atau teguran, begitupun kepada
ustadz ustadz yang lainnya, pasti menyapa pasti
mengobrol, juga menanyakan peraturan pondok atau
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masalah masalah yang lainnya, atau perkembangan
pondok
Contohnya, kepada santri, Kiai Manshur pernah bercanda
kepada santri ketika sedang makan, bercandanya edukatif,
artinya niat diajarkan bahasa arab dan bahasa inggris,
bercandanya pakai bahasa arab, inggris,
Bisa dilihat ketika pas makan, lagi makan atau kebetulan
ketemu pas di jalan, di pondok, itu candaan”.
Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:

Gambar 4. 11
Diagram Karakter Komunikatif Kiai Manshur

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 168 (93,9%)
informan menyatakan setuju dengan Karakter Komunikatifnya Kiai
Manshur, sebanyak 6 (3,4%) informan netral, dan sebanyak 5 (2,8%)
informan tidak setuju dengan Karakter Komunikatif Kiai Manshur.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa Karakter Komunikatif Kiai
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Manshur dipandang sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat
dalam mencetak generasi santri Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul

Qur’an

Menawan

berpandangan

bahwa

Karakter

Komunikatif Kiai Manshur dibuktikan dengan senantiasa menjalin
komunikasi, bergaul, berbicara, dan menyapa dengan seluruh
komponen pondok pesantren tanpa membedakan satu dengan lainnya
Kiai

Manshur

berinteraksi,

baik

dalam
menyapa

mendidik
maupun

santri

santrnya,

komunikasi.

sering
Dalam

komunikasinya, beliau menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa
Inggris. Baik di dalam kelas ataupun diluar kelas. Baik dalam kondisi
marah ataupun kondisi normal. Bahasa Arab dan Inggris merupakan
Bahasa harian di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan. Kiai
Manshur dalam mendidik santri agar santri mahir dalam berbahasa
Arab dan Inggris, maka Kiai Manshur mempraktikkannya langsung
berkomunikasi dengan santri santrinya disaat bertemu.
4.3.7 Organisatoris
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Kiai Manshur senantiasa mengelola, mengatur
pesantren, memberikan suri tauladan, terjun langsung
Bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Kiai
Manshur dalam mengelola pondok tidak hanya
memberikan perintah, juga terlibat langsung dalam
kegiatan sehari-hari”.

117

Khairul Azmi selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, menyatakan bahwa:
“Kiai Manshur adalah kiai yang mempunyai sifat
organisatoris. Membuang sampah, contoh paling
gampang, membuang sampah tidak sembarangan
contohnya seperti itu. Dan beliau melakukannya sendiri,
adalagi.
Beliau mempunyai jiwa kepemimpinan, selalu memberikan
contoh, entah itu contoh kecil dari sifat beliau juga, dari
perbuatan itu bisa dilihat, bisa di buat contoh untuk santri
beliau, tidak hanya memberikan perintah, tidak seperti
boslah. Itu jiwa kepemimpinan, Contohnya membuang
sampah”.
Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:

Gambar 4. 12
Diagram Karakter Organisatoris Kiai Manshur

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 174 (97,2%)
informan menyatakan setuju dengan Karakter Organisatoris Kiai

118

Manshur, sebanyak 2 (1,1%) informan netral, dan sebanyak 3 (1,7%)
informan tidak setuju dengan Karakter Organisatoris Kiai Manshur.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa Karakter Organisatoris Kiai
Manshur dipandang sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat
dalam mencetak generasi santri Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul

Qur’an

Menawan

berpandangan

bahwa

Karakter

Organisatoris Kiai Manshur dibuktikan dengan senantiasa mengelola,
mengatur pesantren, memberikan suri tauladan, terjun langsung
bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Kiai Manshur dalam
mengelola pondok tidak hanya memberikan perintah, juga terlibat
langsung dalam kegiatan sehari-hari.
Kiai Manshur tidak hanya menyuruh saja, namun dalam hal
terjun lapangan beliau selalu aktif. Beliau sering terlibat di lapangan.
Setiap hari beliau control pondok lebih dari lima kali. Beliau tidak
hanya menyuruh untuk buang sampah pada tempatnya, namun beliau
juga mempraktikkannya langsung.
4.4 Santri Anfa’ Linnas
4.4.1 Siap Memimpin
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Pendidikan, pengajaran, pengasuhan di Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan bertujuan untuk mencetak
santri yang siap memimpin kapanpun, dimanapun”.
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Berkaitan dengan Pendidikan yang diajarkan Kiai Manshur, penulis
mewawancarai langsung kapada Muzajjad Faqihuddin, selaku santri
angkatan pertama Kiai Manhsur di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Menawan. Pada hari Sabtu, 7 Maret 2020 jam 3 sore, Beliau
menyatakan bahwa:
“Sangat betul, yang pertama pengajaran yang kedua
pendidikan dan yang ketiga pengasuhan. Jadi yang
namanya pengajaran itu seperti murid di ajari gurunya
matematika 1 + 1 berapa? = 2 sudah, sampai di situ saja.
Itu yang namanya mengajar. Tapi kalau mendidik itu
setelah di ajarkan kemudian di didik artinya itu dituntun
dibimbing & diarahkan. Seperti halnya kalau ada yang
melanggar itu tidak di biarkan. Misalkan guru
mengajarkan di kelas maka itu harus di tambahi contoh.
Seperti sabdanya kanjeng nabi : guru itu harus uswatun
khasanah, Guru itu harus bisa menjadi contoh yang baik.
Dan Kiai Manshur itu memberikan contohnya.
Memberikan contoh, arahan & bimbingan. Lha itu yang di
namakan mendidik.
Kalau mengajar itu ya di kelas belajar kalau sudah selesai
ya sudah . Tapi kalau mendidik itu ya sampai ke akar-akar
nya, Mulai dari akhlak dan sebagainya.
Kalau pengasuhan itu ya memang santri di pondokkan, itu
kan di titipi dari orang tuanya jadinya ada tanggungan.
Ustadz Manshur memposisikan diri sebagai orang tuanya,
jadi semua santri atau anak itu di anggap seperti halnya
anak nya sendiri. Beliau kadang makan bareng bersama
anak-anak.
Itu hal yang sudah biasa karena tujuannya agar
terciptanya keharmonisan antara guru dan murid
Siap memimpin itu seperti hal nya antum di tunjuk jadi
koordinator perpustakaan Mau tidak mau antum harus
belajar. Misalnya antum di dawuhi guru hei si A, antum
jadi koordinator perpustakaan ya. Siap guru!
Laksanakan. Antum harus langsung memberanikan diri.
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Kedepannya sambil belajar atau latihan, Karena pinter
atau bisa itu sambil jalan. Tidak bisa langsung tiba-tiba
pinter. Yang tiba-tiba pinter itu kayaknya 1 banding 100.
Yang awalnya nggak bisa nantinya jadi bisa karena sudah
ada keberanian & kemauan. Itu contoh hal kecil yang
mendidik supaya siap memimpin.
Memimpin itu aslinya mempimpin dirinya dulu ke hal-hal
yang baik, setelah itu baru mengajak teman-temannya ke
arah yang baik”.
Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:

Gambar 4. 13
Diagram Santri Anfa’ Linnas Siap Memimpin

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 173 (96,7%)
informan menyatakan setuju dengan indicator siap memimpin ,
sebanyak 3 (1,7%) informan netral, dan sebanyak 3 (1,7%) informan
tidak setuju dengan indicator siap memimpin. Dapat disimpulkan
bahwa indicator siap memimpin yang diajarkan oleh Kiai Manshur
mampu mencetak santri Anfa’ Linnas.
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Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan berpandangan bahwa pendidikan,
pengajaran, pengasuhan di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Menawan bertujuan untuk mencetak santri yang siap memimpin
kapanpun, dimanapun
Kiai Manshur dalam mendidik santri, selalu mendorong santri
santrinya untuk menjadi kader kader calon pemimpin ummat di masa
depan. Untuk menjadi pemimpin ummat, harus dipersipakan dari
sekarang, di pondok. Pondok adalah kawah condro di muko. Pondok
tempat mencetak santri menjadi santri yang siap memimpin
Motivasi yang sering disampaikan Kiai Manshur yang berkaitan
dengan siap memimpin adalah:
“Menjadi antri harus siap memimpin dan siap dipimpin,
ketika kita harus memimpin, harus siap. Dengan konsep
kita, dengan sungguh sungguh, dengan keikhlasan total”.

4.4.2 Mau Dipimpin
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Kerelaan mau dipimpin oleh orang lain merupakan
salah satu ciri khas yang Pendidikan yang dikembangkan
oleh Kiai Manshur”
Muzajjad Faqihuddin selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, Pada hari Sabtu, 7 Maret 2020 jam 3
sore, menyatakan bahwa:
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“sangat betul, siap di pimpin itu ibarat begini, Antum
setelah jadi ketua pondok atau masa jabatan selesai maka
setelah itu kan antum jadi santri lagi. Nah, antum harus
taat sama sama pimpinan atau ketua pondok setelah
antum. Apapun peraturannya harus di ta'ati. Itu yang di
namakan siap dipimpin.
Antum dulu menjadi ketua memimpin teman-temannya.
Kemudian antum sudah tidak menjabat Maka ketika
antum di pimpin antum harus mau, Dan harus menta'ati
peraturannya.
Itu contoh hal kecil yang mengajarkan tentang siap
dipimpin dan masih banyak hal-hal lainnya yang
mengajarkan tentang siap di pimpin. Tapi menurut saya
itu saja hal yang paling mudah di mengerti dan di lihat ”.
Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:

Gambar 4. 14
Diagram Santri Anfa’ Linnas Mau Dipimpin

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 169 (94,5%)
informan menyatakan setuju dengan indikator mau dipimpin ,
sebanyak 6 (3,4%) informan netral, dan sebanyak 4 (2,3%) informan
tidak setuju dengan indikator mau dipimpin. Dapat disimpulkan
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bahwa indikator mau dipimpin yang diajarkan oleh Kiai Manshur
mampu mencetak santri Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan berpandangan bahwa kerelaan mau
dipimpin oleh orang lain merupakan salah satu ciri khas Pendidikan
yang dikembangkan oleh Kiai Manshur.
Kiai Manshur dalam mendidik santri, beliau memasukkan nilai
siap dipimpin, karena apabila tidak menjadi pemimpin, ya harus siap
di pimpin. Di belakang mensupport yang didepan, itulah ksatria sejati.
Motivasi yang

disampaikan Kiai Manshur yang berkaitan

dengan mau dipimpin adalah:
“Dan ketika harus dipimpin karena regenerasi, walaupun itu
adik kelas kita, kita pun harus taat. Gtu lho. Jadi model siap
memmimpin, siap dipimpin itu tidak ada kata kata senioritas.
Yang senior hanya aturan. Jadi untuk
menghilangkan
senioritas itu siap memimpin dan siap dipimpin. Jadi seperti
itu”.

4.4.3 Soft Skill
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Setiap santri Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan
dibekali dengan kemampuan berbicara, memiliki empathy,
simpati sebagai bekal kehidupan di masyarakat”.
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Muzajjad Faqihuddin selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, Pada hari Sabtu, 7 Maret 2020 jam 3
sore, menyatakan bahwa:
“Ada yang namanya di situ latihan berbicara, entah itu
nanti belajarnya lewat apa saja, tentu pasti di PT YQM
menawan ketika Kiai Manshur memimpin pasti di ajarkan
tentang latihan berbicara , Kemampuan berbicara ini
tidak semua orang memiliki, tapi di menawan diajarkan
sebagai bekal di masyarakat. Supaya nanti di masyarakat
bisa berbicara dan tidak diam saja. Nanti di masyarakat
supaya bisa memberikan manfaat sebagai penceramah
dan sebagainya.Tapi sebagai penceramah itu bukan
tujuan utama, Artinya bisa berbicara itu sebagai soft
skill/kelebihan, dan di menawan memang di ajarkan
seperti itu.
Kemudian di ajarkan rasa empati, empati kepada
temannya seperti halnya kalau ada temennya yang sakit
itu obatnya, jatah makannya di ambilkan temennya nggak
ambil sendiri. Kalau dalam pramuka itu namanya jiwa
tanggung jawab, Agar memiliki rasa empati terhadap
teman. Besok kalau hidup bermasyarakat juga harus
memiliki rasa empati terhadap tetangga. Memiliki rasa
belas kasih kepada mereka yang sedang mengalami
musibah. Dan itu semua dilatih selama di Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan”.
Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:
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Gambar 4. 15
Diagram Santri Anfa’ Linnas Soft Skill

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 166 (92,7%)
informan menyatakan setuju dengan indicator soft skill , sebanyak 9
(5%) informan netral, dan sebanyak 4 (2,3%) informan tidak setuju
dengan indikator soft skill. Dapat disimpulkan bahwa indicator soft
skill yang diajarkan oleh Kiai Manshur mampu mencetak santri Anfa’
Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan berpandangan bahwa Setiap santri Pondok
Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan dibekali dengan kemampuan
berbicara, memiliki empathy, simpati sebagai bekal kehidupan di
masyarakat.
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Salah satu Pendidikan yang dikembangkan Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan adalah santri dididik untuk memilki soft
skill, seperti kemampuan bicara, memiliki empathy, simpati.
Motivasi yang

disampaikan Kiai Manshur yang berkaitan

dengan soft skill adalah:
“Ya anak itu, awalnya itu saya dulu juga gak bisa bicara,
setelah kita mau tidak mau kita harus tampil, dari orak
patek macem kemudian menjadi macem, orak patek pantes
menjadi pantes iku nek wes tampil, gitu. Pokoknya jangan
takut salah, takut salah itu salah, kan begitu. Jadi
motivasinya untuk siap tampil itu ya berani salah. Berani
maju tak takut salah, takut salah ya jangan maju. Takut
maju ya di rumah saja, kan disini tempat dimana
manusia dikon maju kok. Kan gitu”.

4.4.4 Mandiri
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Pola pengasuhan, Pendidikan di Pondok Tahfidz Yanbu’ul
Qur’an senantiasa mendorong santri untuk melakukan segala
sesuatu sendiri, bertanggung jawab, dan memiliki keyakinan
yang kuat dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya”.
Muzajjad Faqihuddin selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, Pada hari Sabtu, 7 Maret 2020 jam 3
sore, menyatakan bahwa:
“ya jelas, mandiri itu sangat di ajarkan, kreatifitas,
tanggung jawab itu semua di ajarkan selama di menawan,
selama di pimpin Kiai Manshur itu semua selalu di
ajarkan
Ada contohnya, seperti ini kamu harus yakin kalau kamu
berhasil insyaallah nanti berhasil. Kan ini berkaitan
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dengan keyakinan. Kalau kamu ingin sukses maka kamu
harus yakin dulu. Nanti sambil jalan pasti menemukan
suatu hal-hal yang mencapai jalan kesuksesan. saya itu
kalau nderek (ikut) beliau itu pasti di kasih nasihat sing
penting yakin (yang penting yakin). Bismillah yakin
Contohnya : pondok menawan itu dulunya pondok nya
kecil, bangunannya baru sedikit, modal tidak ada.
Darimana uangnya? Ya nggak tau, Kiai Manshur yakin
saja Gusti Allah Aha Kaya Bismillah Yakin Fatihah
bareng Anak-anak. Alhamdulillah akhrinya ada yang
bantu. Lha itu salah satu contoh bentuk dari sebuah
keyakinan kita terhadap sesuatu. Kalau kita yakin berhasil
maka insya allah akan berhasil
Kalau dalam hal mandiri di kehidupan sehari hari itu
jelas, memang di menawan sini di tuntut untuk mandiri.
Contohnya gini sebenarnya kita mondok itu sudah mandiri
loh karena mondok itu jauh dari orang tua. Dan semua
yang kita lakukan di pondok itu pasti berkaitan dengan
kemandirian, jadi kita kan di tuntut untuk tidak
mengandalkan orang lain itu sudah bisa di katakan
mandiri
Jadi kehidupan di pondok itu tidak perlu di jelaskan.
Karena semuanya sudah berkaitan dengan kemandirian
jadi gini loh, setiap orang kan mempunyai kepalah dan di
dalam kepala kan memiliki pemikiran yang beda-beda.
Tapi yang jelas pondok selalu mengajarkan tentang
kemandirian. Kalau saya jalani kehidupan sehari hari itu
kan sudah mandiri. Kalaupun ada yang tidak mandiri atau
menyusahkan orang lain Itu berarti belum memiliki rasa
empati terhadap temannya/belum memiliki jiwa
kemandirian.
Seperti halnya santri baru, itu kan memerlukan yang
namanya adaptasi dan butuh penyesuaian Dalam waktu
adaptasi atau penyesuaian itu mungkin ada hal- hal yang
sekiranya tidak biasa mereka (santri baru) lakukan di
rumah kemudian mereka lakukan di pondok. Dan akhrinya
mereka melakukan pelanggaran seperti kabur dari
pondok. Itu kan karena mereka tidak tahu mau ngapain.
Mau seperti ini kok merasa tidak nyaman, Seperti itu juga
tidak nyaman dan akhirnya merasa jenuh dan bosan
Sedangkan di pondok itu kan di tuntut untuk kreatif, Harus
punya ide supaya tidak bosan, Kalau bosan nanti kan
timbul rasa tidak nyaman dan akhirnya melakukan
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pelanggaran (kabur), Memang anak baru kan butuh
penyesuaian seperti itu”.

Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:

Gambar 4. 16
Diagram Santri Anfa’ Linnas Mandiri

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 169 (94,4%)
informan menyatakan setuju dengan indikator Mandiri, sebanyak 7
(3,9%) informan netral, dan sebanyak 3 (1,7%) informan tidak setuju
dengan indikator Mandiri. Dapat disimpulkan bahwa indikator
Mandiri yang diajarkan oleh Kiai Manshur mampu mencetak santri
Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan berpandangan bahwa Pola pengasuhan,
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Pendidikan

di

Pondok

mendorong

santri

untuk

Tahfidz

Yanbu’ul

melakukan

segala

Qur’an

senantiasa

sesuatu

sendiri,

bertanggung jawab, dan memiliki keyakinan yang kuat dalam
menyelesaikan tugas tanggung jawabnya.
Mandiri merupakan sikap yang diajarkan di Pondok tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan. Sejak santri di pondokkan, mereka di
tuntut untuk melaksanakan sesuatu hal dengan sendiri. Ambil makan
sendiri, mencuci piring sendiri, mencuci baju sendiri, mempersiapkan
alat sekolah sendiri, memakai baju sendiri. Jika di rumah memiliki
pembantu, biasanya santri sebelum mondok mereka apa apa manja,
dibantu sama pembantunya. Namun setelah mondok, mereka harus
melakukan segala sesuatu dengan sendiri, mandiri.
Motivasi yang

disampaikan Kiai Manshur yang berkaitan

dengan Mandiri adalah:
“Orang itu harus mandiri, jangan tergantung kepada
siapa siapa, nanti dengan kita mandiri akan dibimbing
oleh Allah. Ya tadi. Sopo iso gumantung tanpa cantolan
# bakal iso ngunduh tanpo wit witan. Kapan iso
gumantung tanpo cantolah # bakal iiso ngunduh tanpo wit
witan. Saya di menawan itu gendeng, saya merasa di
tuntun sama Gusti Allah, di gawe gampang kabeh.
Mimpin pondok itu koyo gawe tempe, nek atine ora lillah,
ora resik, terlalu ambisi, yo ora dadi, iku wes tak lakoni.
Mulane sekrang pimpinan awal begitu datang kok
mencari salah saya, memunculkan iri, yo ketok mewah,
tapi di gawe koyok disek ora iso, dibangingkan saja ora
iso, opo meneh ngungkuli. Karena prinsipnya wong
mimpin iku kudu koyo gawe tempe koyo gawe tape. Kapan
pemimpin atine resah, orak kepenak, opo meneh curiga
reng wong, atine orak resik, boten dados. Dibangun koyok
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ngono malah luru salahe manshur, Allahu Akbar. Yo
karena gendeng”.

4.4.5 Peduli (Care)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa:
“Setiap santri Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan
senantiasa diajarkan untuk memberi perhatian lebih
terhadap orang lain, lingkungan, dan masyarakat”.
Muzajjad Faqihuddin selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, Pada hari Sabtu, 7 Maret 2020 jam 3
sore, menyatakan bahwa:
“Ya, tujuan pondok itu mendidik santri supaya peka
terhadap lingkungan
Peka terhadap keadaan di
sekitarnya, dan sejatinya seorang pemimpin itu harus
peka terhadap lingkungan di sekitarnya karena ini
dawuhnya beliau kyai mansyur dan beliau adalah contoh
sosok pemimpin yang peka terhadap lingkungan. Karena
kalau seorang pemimpin tidak memiliki rasa peka
terhadap lingkungan sekitar maka semuanya akan gagal,
Karena dia tidak tahu kondisi, situasi, jangkauan dan
pandangan kurang lebih seperti itu. Contohnya hidup itu
harus prihatin artinya kita hidup itu tidak selalu mengikuti
keinginan kita, Kita prihatin itu udah termasuk peduli
terhadap diri kita sendiri
Kalau ada temannya yang sedang tertimpa musibah, Ya di
bantu, kalau tidak bisa membantu material setidaknya ikut
membantu moral dalam membangkitkan Semangat
temennya, memberikan motivasi dan masukan sebagai
bentuk rasa peduli terhadap teman
Kalau ada temannya yang sakit di ambilkan obat, jatah
makan dan sebagainya. Itu juga termasuk contoh rasa
peduli terhadap teman”
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Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:

Gambar 4. 17
Diagram Santri Anfa’ Linnas Peduli (Care)

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 164 (91,7%)
informan menyatakan setuju dengan indikator peduli (Care), sebanyak
11 (6,1%) informan netral, dan sebanyak 4 (2,2%) informan tidak
setuju dengan indikator Peduli (Care). Dapat disimpulkan bahwa
indikator Peduli (Care) yang diajarkan oleh Kiai Manshur mampu
mencetak santri Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan berpandangan bahwa Setiap santri Pondok
Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan senantiasa diajarkan untuk
memberi perhatian lebih terhadap orang lain, lingkungan, dan
masyarakat .
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Peduli adalah salah satu kunci menjadi Anfa’ Linnas. Di Pondok
Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan diajarkan peduli terhadap sesame.
Contohnya jika ada santri yang sakit, maka temannya mengambilkan
untuk santri yang sakit.
Motivasi yang

disampaikan Kiai Manshur yang berkaitan

dengan Peduli (Care) adalah:
“Untuk bisa menjadi Anfa’Linnas iku kudu gelem repot
dan di repoti. Wong pengen ngunduh tanduran tanpo
nandur. Nandur nek ora di rumati yo hasile yo bedo. Itu
kan peduli. Kita itu kan nek ape mati kudu duwe kader,
jadi ono seng dungakno. Ora di dongakno ne nek berbuat
baik, mesti aku entuk. Soale aku ikut membuat orang itu
jadi sholeh kan gitu. Untuk menjadi itu kan butuh peduli,
kan gitu. Jadi bahasa saya ya “Untuk bisa menjadi Anfa’
Linnas, kudu gelem repot dan di repoti” kan gitu, nek ora
gelem repot dan di repoti yo ora ngunduh lah, kan gitu”.

4.4.6 Pantang Menyerah
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa
“Santri Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan
dididik memiliki mental kuat, tidak mudah putus asa
dalam menghadapi segala rintangan”
Muzajjad Faqihuddin selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, Pada hari Sabtu, 7 Maret 2020 jam 3
sore, menyatakan bahwa:
“Tentu, pasti di latih mentalnya supaya kuat. Contohnya
ada latihan pidato bahasa arab dan inggris setiap malam
jum'at. Tujuannya ya untuk melatih mental agar berani
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berbicara di depan . Melatih mental dirinya, kepercayaan
dirinya bahwa dia itu mampu. Jangan bilang aduh saya
nggak bisa!
Pesan Kiai Manshur “nek kowe di ke'i amanah ojo omong
ora iso!! Di lakoni disek lamun iso nglakoni kui karo
mlaku” (kalau kamu di kasih amanah/tugas itu jangan
bilang nggak bisa!! Di lakukan dulu/di jalankan dulu Bisa
melakukan itu seiring dengan berjalannya waktu)
Pokoknya kalau sama Kiai Manshur itu sendiko dawuh
apa yang di katakan beliau.
Ya seperti itulah melatih mental, tidak mudah putus asa
dan ini cerita saya sendiri di pondok kemaren Kan saya
sedang mengalami musibah, bapak saya itu sudah sakit
lama (nggak bisa jalan) dan waktu itu kyai mansyur
memberikan motivasi “Wong urip iku nek wayah uripe
wes di ke'i loro, sesok iku nek wes neng kono, nek wes
mati iku wes penak, Soale wes di hisab ng dunyo”
(manusia itu kalau semasa hidupnya sudah di kasih
penyakit nanti kalau sudah meninggal itu enak dia karena
sudah di hisab di dunia)
Saya kalau belajar itu kan kadang berfikir yang enggakenggak, tapi saya di ajari supaya tidak mudah menyerah
dengan keadaan itu contoh kecil dari saya gus,
sebenarnya masih banyak hal-hal yang saya alami yang
berkaitan dengan ini
misalnya ada santri yang sakit itu Kiai Manshur punya
progam wali-wali nya, guru ngajinya, wakanya itu
menjenguk anak yang sakit tadi Itu suatu bentuk
kepedulian terhadap anak didiknya”.
Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:
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Gambar 4. 18
Diagram Santri Anfa’ Linnas Pantang Menyerah

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 172 (96%)
informan menyatakan setuju dengan indikator Pantang Menyerah,
sebanyak 4 (2,2%) informan netral, dan sebanyak 3 (1,7%) informan
tidak setuju dengan indikator Pantang Menyerah. Dapat disimpulkan
bahwa indikator

Pantang Menyerah yang diajarkan oleh Kiai

Manshur mampu mencetak santri Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan berpandangan bahwa Santri Pondok
Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan dididik memiliki mental kuat,
tidak mudah putus asa dalam menghadapi segala rintangan.
Pantang menyerah adalah salah satu Pendidikan yang diajarkan
di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan, termasuk di dalam
pramuka juga diajarkan pantang menyerah dalam menghadapi
rintangan. Karena santri setelah kembali ke masyarakat, mereka akan
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bertemu dengan ujian hidup masing masing, nilai pantang menyerah
inilah yang akan bermanfaat dalam menghadapi ujian hidup.
Motivasi yang

disampaikan Kiai Manshur yang berkaitan

dengan Pantang Menyerah adalah:
“Menyerah berarti selesai, menyerah itu, kita itu, nek
coro bahasane ari neng pramuka “sampai tetes darah
penghabisan”, pasti ada jalan, jangan mneyerah,
teruuuusss, pasti ada jalan. Seperti ini yang sedang
dihadapi Ustadz Choirul, seng daftar lagi wong telu.
Jeporo loro, pati siji. Menyerah? Tidak.terruuuss, nanti
ada jalan. Gitu, nanti ada jalan. Jalane piye? Yo mboh.
Wong kita niate itu ora nyambut gawe, ora golek uang,
ora golek kerja’an. Nek kerjaan iku yo urah usah gawe
pondok. Choirul wes duwe kerjaan. Butuhe kan
anfa’linnas. Wingi kan daftar jadi pegawai negeri, saiki
ono pendaftaran dosen nde’e ra melu. Sudah ngedepi
pondok. Ngko yo ono jalan, wes Yakin. Lha dalane? Yo
mboh. Pantang menyerah, bismillah. Dengan Yakin kita
berhasil. Yaqin, Ikhtiar maksimal, Tawakkal. Kunci
sukses ada 3, Yaqin, Ikhtiar Maksimal, Tawakkal”.

4.4.7 Toleransi
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Asy’ari pada hari
Rabu, 26 Februari 2020 jam 22 malam. Beliau menyatakan bahwa:
“Santri Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an dididik untuk
tidak mudah menyalahkan pihak lain dan dewasa dalam
menerima perbedaan”
Muzajjad Faqihuddin selaku santri angkatan pertama Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan, Pada hari Sabtu, 7 Maret 2020 jam 3
sore, menyatakan bahwa:
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“Kalau kata Kiai Manshur itu khusnudzon Dawuh beliau
itu ”semua itu yang menciptakan Gusti Allah segala
perbuatan yang di lakukan manusia itu semua bentuk
takdir dari Gusti Allah, Kalau ada maling jangan kau cela
Ambil hikmahnya saja bersyukur bahwa bukan kamu yang
jadi malingnya”, makannya beliau itu memiliki rasa
toleransi terhadap sesama yang sangat tinggi
Tidak mudah menyalahkan walaupun secara kasat mata
yang di namakan pencuri itu sangat jelek akan tetapi Kiai
Manshur tidak pernah menyalahkan, namun beliau
mengambil yang baik dan membuang yang tidak baik.
Walaupun salah tapi kita harus tetap khusnudzon”
Dari pernyataan diatas, didukung dengan kuesioner yang kami sebar,
sebagaimana berikut:

Gambar 4. 19
Diagram Santri Anfa’ Linnas Toleransi

Berdasarkan kuesioner yang tersebar, sebanyak 167 (93,3%)
informan menyatakan setuju dengan indikator Toleransi, sebanyak 8
(4,5%) informan netral, dan sebanyak 4 (2,2%) informan tidak setuju
dengan indikator Toleransi. Dapat disimpulkan bahwa indikator
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Toleransi yang diajarkan oleh Kiai Manshur mampu mencetak santri
Anfa’ Linnas.
Santri, pengurus, ustadz, dan stake holder Pondok Tahfidz
Yanbu’ul Qur’an Menawan berpandangan bahwa Santri Pondok
Tahfidz Yanbu’ul Qur’an dididik untuk tidak mudah menyalahkan
pihak lain dan dewasa dalam menerima perbedaan.
Di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan di ajarkan untuk
tidak mudah menyalahkan orang lain. Di Menawan tidak boleh
memeiliki perkumpulan, tidak boleh memiliki geng, karena semuanya
adalah teman. Orang jepara kumpulnya jangan sama orang jepara,
orang madura tidak boleh berkumpul dengan orang madura. Ini adalah
contoh Pendidikan yang secara tidak sengaja mengajarakan toleransi.
Motivasi yang

disampaikan Kiai Manshur yang berkaitan

dengan Toleransi adalah:
“Yo kabeh iku makhluknya gusti Allah, ono elek ono apek,
seng gawe gusti Allah, ono abang ijo seng gawe Gusti
Allah, mesti ono hikmahe. Orang yang tidak toleransi itu
mesti ngaku bener dewe. Ngaku bahwa dirinya itu paling
betul. Bertoleransi lah, yang kita yakini ini, tapi kalau ada
orang yang tidak seide dengan kita, itu kan pilihan dia,
nah gitu. Bukan kemudian kita menyalahkan ya tidak.
Toleransi yang kaitannya dengan ideologi ya seperti itu.
Karo wong ya seperti itu. Nabi kan rahmatan lil alamin.
Kalau kamu jadi ulama’ kan katanya ulama’ itu kan
warosatul anbiya, yo kudu rohmatan lil ummah”.
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4.5 Pembahasan
Dalam Masalah ini, kami akan menjawab masalah penelitian yang
terdapat pada halaman rumusan masalah:
1.Dasar atau alasan Kiai Manshur dalam Mencetak Santri Anfa’
Linnas adalah sesuai dengan hadits:
 َثالثَ مِنَْ إِال َع َملهَ ا ْن َق َط ََع آدَ َمَ ا ْبنَ َماتََ إِ َذا: َص َد َقة
َ ار َية
ِ  َج،  ِب ِه ي ْن َت َفعَ ِع ْلمَ أَ َْو، َولَدَ أَ َْو
َصالِح
َ لَهَ َيدْ عو
Artinya:
“Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya
kecuali 3 (perkara) : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak
saleh yang berdoa baginya.”
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pedoman Kiai
Manshur dalam mendidik santri supaya menjadi santri Anfa’ Linnas adalah
hadits Rasulullah yang intinya ada tiga amal yang tidak terputus, salah
satunya adalah anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. Menurut Kiai
Manshur, anak sholeh tidak harus anaknya sendiri, tapi anak sholeh bisa di
artikan anak santri santrinya yang setiap harinya mengaji Qur’an. Dengan
demikian jika Kiai Manshur meninggal dunia, beliau telah mencetak kader
kader pemimpin ummat yang pahalanya mengalir.
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2. Cara mendidik nya adalah dengan mengayomi santri santrinya,
sebagaimana buroh jago. Tidak hanya di beri makan saja, namun di rumati,
diberikan makanan yang terbaik, dimandikan, di wijik’i. Artinya beliau
dalam mendidik anak itu benar benar dirawat, di berikan makanan yang
terbaik, di kontrol terus. selama 24 jam beliau berada di lingkungan pondok
untuk mendidik santri santri calon pemimpin ummat. Dengan demikian,
maka akan tercetaklah santri santri yang siap berjuang di masyarakat, santri
yang mampu menghadapi tantangan, santri yang siap menyambut era baru
kejayaan Islam.
3. Data Redaksi

No

Wawancara

Gaya kepemimpinan

Mencetak Santri Anfa Linnas

kode
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1

Kiai Manshur “Ngengkremi”

Cara mendidik santri adalah A
dengan mengayomi santri
santrinya, sebagaimana buroh
jago. Tidak hanya di beri
makan saja, namun di rumati,
diberikan
makanan
yang
terbaik, dimandikan, di wijik’i.
Artinya beliau dalam mendidik
anak itu benar benar dirawat,
di berikan makanan yang
terbaik, di kontrol terus.
sebagaimana ibu ayam jago
yang
ngengkremi
telur
telurnya. Telur tidak akan
menetas tanpa di engkremi
sama induknya. Begitu juga
santri tidak akan jadi kalua kiai
nya pergi terus, Kiai harus
ngengkremi santrinya kalau
ingin santrinya jadi orang
sukses.
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2

Ust.Hasan
Asy’ari

1.Transformatif

2.VIsioner

3.Transaksional

4.Demokratis

5. Karismatik

1.Kiai
Manshur
dapat B1
mengubah pandangan santri
terhadap pondok yang identic
dengan tidak teratur, kumuh,
menjadi pondok bersih, tertib,
rapi, disiplin.
B2
2.Kiai
Manshur
mampu
menggerakkan
seluruh
komponen
pondok
untuk
Bersama
sama
mencapai
tujuan pondok
B3
3.Kiai Manshur senantiasa
menghargai
jerih
payah
seluruh komponen pesantren
sesuai dengan porsinya
4.Dalam setiap keputusan, kiai B4
Manshur
senantiasa
mengedepankan musyawarah
untuk mencari solusi terbaik
B5
5.Kiai Manshur
memiliki
pengaruh yang kuat terhadap
santri, pengajar, karyawan,
masyarakat sekitar

4. Penyimpulan
No. Hasil
1

Gaya Kepemimpinan
Ngengkremi

Teori

Teori Baru
Termasuk Teori
baru,
di
temukan oleh
Kiai Manshur.
Teori
ngrengkremi
terdiri
dari
kepemimpinan
transformatif,
visioner,
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transaksional,
demokratis,
karismatik
2.Gaya
Buruh Jago

Kepemimpinan

.Beliau
Kiai
Manshur
memosisikan
dirinya sebagai
buroh,
buroh
ngrumati jago.
Tidak
hanya
ngasih makan,
tapi
juga
merawatnya\

3.Gaya
Kepemimpinan
Pencetak Genteng

Kiai
adalah
pencetak para
genteng. Santri
adalah genteng.
Genteng adalah
ibarat
Kiai
peneduh
ummat.
Genteng
bertugas
mengayomi
ummat, ketika
panas
terik
matahari,
ummat berteduh
dengan genteng,
ketika
hujan,
ummat berteduh
dengan genteng.
Begitulah
gambaran Kiai.
Kiai
mengayomi
ummat, sejuk di
hati ummat.

4.Gaya
Kepemimpinan
Terjun Langsung

“Kalau Rizqi,
itu tanah 10
hektar itu buat
pondok”. Maka
otakmu harus
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berjalan,
gak
boleh gimana
ini
caranya
pak,caranya
bikin
pondok
ini bagaimana
ya, itu tidak
boleh,
bagaimana
caranya kamu.
5.Gaya Kepemimpinan Peka
terhadap lingkungan

6.Gaya
Kepemimpinan
Prakting Langsung

Kalau
pemimpin tidak
peka terhadap
lingkungan,
terus bagaimana
masyarakat
sekitar?
Misalnya
pondok kaya,
serba
cukup,
tetangga ada yg
gak mampu, itu
tidak
boleh
dibiarkan.
Harusnya
di
bantu
Masyarakat
tidak
butuh
teori, butuhnya
praktik
langsung. Jangn
ini nggak bisa,
itu gak bias.
Pemimpin harus
serba bias. Bisa
jadi
petani,
tukang
kayu,
bias pramuka,
bias baca kitab
kunng,
bias
ngimami, bias
pramuka, dan
lain sebagainya.
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2

1.Transformatif

1. sesuai dengan
pendapat Danim
dan
Suparno,
(2009:50)

2.VIsioner

2.sesuai dengan
pendapat Daniel
Goleman dalam
Priansa
(2017:104)

3.Transaksional

3.sesuai dengan
pendapat
Navandi dalam
Danim
(2012:145)

4.Demokratis

4.sesuai dengan
pendapat
sudaryono
(2014:214)

5. Karismatik

5.sesuai
pendapat
kartono
(2016:81)

