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ABSTRAK 

‘Uyun, Qurrotul. 2019. Prophetic Leadership dalam 

Pengembangan Budaya Religius (Studi Kasus di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo). Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Dr. Umar Sidiq, M.Ag. 

Kata Kunci : Prophetic Leadership, BudayaReligius. 

Kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang 

bersifat kenabian.Tujuan utama dari tugas kenabian ialah 

untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara 

mendapat kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia 

maupun akhirat. Oleh karena itu peneliti mengambil judul 

“Prophetic Leadership dalam Pengembangan Budaya 

Religius (Studi Kasus di Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo)”. 

Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis tentang 1) strategi prophetic leadership dalam 

pengembangan budaya religius di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponororgo. 2) Faktor pendukung dan 

penghambat dalam penerapan prophetic leaership di Pondok 
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Modren Gundik Slahung Ponorogo. 3) Hasil penerapan 

prophetic leadership dalam pengembangan budaya religius 

di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan 

(field research) dengan pendekatan kualitatif, yang 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data 

kemudian diolah dan dianalisis hingga diperoleh suatu 

kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa 1) strategi pemimpin yang digunakan 

dalam penerapan prophetic leadership di Pondok Modern 

Arrisalah, pemimpin lebih memberikan praktik riil 

dibandingkan dengan hanya teori. Pemimpin langsung 

memberi contoh, mengarahkan terhadap kebaikan termasuk 

dalam meneladani sifat-sifat Rasulullah. 2) adapun faktor 

pendukung dan penghambat dalam penerapan prophetic 

leadership tersebut salah satunya merupakan kewibawaan 

yang dimiliki kiai dimana ustadz-santri tetap tunduk patuh 

terhadap apa yang dikatakan kiai dalam kebenaran. 

Sedangkan faktor penghambat ketika pemikiran pak kiai 

dianggap terlalu berat oleh para guru dan juga pembawaan 

sikap malas anak yang dibawa dari rumah atau keluarga. 
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Untuk menghadapi dan meminimalisir hal tersebut pemimpin 

selalu melakukan perbaikan-perbaikan agar sesuai dengan 

tujuan lembaganya. 3) hasil dari penerapan prophetic 

leadership para ustadz memiliki sikap mengayomi terhadap 

santri, rasa kekeluargaan muncul di lingkungan pondok. 

Saling menjaga amanah dan memiliki akhlak yang baik. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk intelek karena Allah 

melengkapinya dengan otak yang merupakan ciptaan 

yang sungguh mengagumkan. Manusia juga makhluk 

yang berkarakter, makhluk yang berakhlak. Manusia 

juga dilengkapi dengan kemampuan untuk memiliki 

prinsip-prinsip tentang kebenaran yang semuanya itu 

dimungkinkan karena manusia adalah makhluk 

rohaniah. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil 

ardh, tugas selanjutnya adalah menggali potensi 

kepemimpinannya untuk memberikan pelayanan serta 

pengabdian yang diniatkan semata-mata karena amanah 
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Allah, yaitu dengan cara memainkan perannya sebagai 

pembawa rahmat bagi alam semesta.1 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor 

yang sangat berperan dalam organisasi, baik buruknya 

organisasi sebagian besar tergantung pada faktor 

pemimpin.2 Karena fungsi utama dari kepemimpinan 

adalah untuk memimpin, maka kemampuan untuk 

memengaruhi orang adalah hal yang penting. Pemimpin 

dalam sebuah organisasi dianggap sebagai orang yang 

melebihi kemampuan dari lainnya untuk mengatur dan 

mengurus semua sistem dalam organisasi, dan berusaha 

menciptakan dunia organisasi dinamis dan lebih maju. 

                                                           
       1Toto Tasmara, Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan 

Berbasis Spiritual (Jakarta: GemaInsani Press, 2006), Xiii.  

       2Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pembangunan Mutu 

Sekolah/Madrasah  (Malang: UIN Malang Press,2008), 11. 
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Oleh karena itu, pemimpin menjadi tonggak dalam 

menciptakan harmonisasi organisasi yang dipimpinnya.3 

Berbagai perubahan masyarakat, dan krisis 

multimedia yang telah lama melanda Indonesia 

menyebabkan sulitnya menemukan sosok pemimpin 

ideal yang memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan 

tanggungjawabnya. Dalam berbagai bidang kehidupan 

banyak ditemui pemimpin-pemimpin yang sebenarnya 

kurang layak mengemban amanah kepemimpinannya.4 

Diambil dari artikel Kompas bahwa menjadi seorang 

pemimpin tidaklah mudah. Dalam Islam, pemimpin 

harus mempunyai empat sifat di antaranya: sidiq (jujur), 

amanah (dapat dipercaya), fathonah (cerdas) dantabligh 

(senantiasa menyampaikan kebenaran). Seorang 

                                                           
       3Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurrohman, Komplemen 

Manajemen Pendidikan Islam: Konsep Integratif Pelengkap Manajemen 

Pendidikan  Islam (Yogyakarta: Teras, 2014), 433-434.  

       4Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: 

BumiAksara, 2015), 17. 
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pemimpin yang mempunyai empat kriteria tersebut 

merupakan sosok pemimpin sejati. Saat ini seorang 

pemimpin hanya sekedar “memimpin” tetapi tidak 

mencerminkan perilaku seorang pemimpin. Mereka 

tidak jujur, membohongi rakyatnya, mereka melupakan 

janji manis yang telah diberikan. Akhir-akhir ini banyak 

orang yang membicarakan masalah krisis 

kepemimpinan. Konon sangat sulit mencari kader-kader 

pemimpin pada berbagai tingkatan. Orang zaman 

sekarang cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak 

atau kurang peduli pada kepentingan lingkungan. Krisis 

kepemimpinan ini disebabkan karena makin langkanya 

kepedulian pada kepemimpinan orang banyak dan 

kepentingan lingkungannya.5Dikutip dari artikel Tribun 

News bahwa kepemimpinan saat ini harus diakui masih 

                                                           
       5Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership; Membangun 

Super Leadership melalui Kecenderungan Spiritual (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 129.  
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sulit untuk mewujudkan kesejahteraan dengan potensi 

besar yang kita miliki. Yang kita rasakan saat ini adalah 

kesenjangan antara potensi yang kita miliki dan hasil 

yang kita capai. 

Dewasa ini moralitas muda-mudi khususnya 

pelajar sudah menjadi problem umum yang merupakan 

persoalan, pelajar sekarang mudah terpengaruh, mudah 

terprovokasi dan maraknya seks bebas di kalangan 

pelajar, mereka juga tidak menaruh rasa hormat kepada 

orang tua. Banyaknya kasus-kasus seperti pencurian, 

kenakalan remaja sampai korupsi oleh para pejabat yang 

disebabkan karena minimnya pendidikan moral, budi 

pekerti sejak dini. Pendidikan saat ini lebih dititik 

beratkan hanya pada kecerdasan intelektualnya saja. 

Banyak pelajar yang sekarang berani terhadap guru, 

pelecehan terhadap teman, bentrok antar pelajar. 

Penerapan nilai-nilai akhlak (moral) sangat penting dan 
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sangat dibutuhkan untuk menjamin kejujuran, 

ketertiban, keadilan dan keharmonisan dalam 

lingkungan pendidikan maupun lingkungan luar. Dari 

wawancara yang saya lakukan oleh salah satu pengurus 

di Pondok Modern Arrisalah bahwa kasus kenakalan 

remaja ini tidak hanya terjadi di luaratau di sekolah-

sekolah umum saja akan tetapi juga terjadi dilingkungan 

pondok, seperti perkelahian dan pertengkaran antar 

santri, santri yang sulit di atur bahkan ada pula yang 

berani terhadap ustadz-ustadzah ataupun guru. Dengan 

begini untuk mengatasinya dibutuhkan peran pemimpin 

yang mampu memperbaiki prilaku santri agar memiliki 

akhlak yang baik dilingkungan pondok. 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu 

upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong 

dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, 

dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban 
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umat manusia. Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa 

manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi 

manusia masa lampau, yang dibandingkan dengan 

manusia sekarang, telah sangat tertinggal baik kualitas 

kehidupan maupun proses-proses pemberdayaannya. 

Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan, bahwa maju 

mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu 

masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh 

bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat 

bangsa dan bagaimana seorang pemimpin dalam 

mengelola lembaganya. Dunia pendidikan sedang 

diguncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang 

untuk dapat mejawab berbagai permasalahan lokal dan 

perubahan global yang terjadi begitu pesat. Maka dari 

itu, lembaga pendidikan harus mempersiapkan diri 
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dengan meningkatkan kualitas pemimpin yang dapat 

membawa perubahan dalam lembaga pendidikan.6 

Di sinilah dijelaskan bagaimana kepemimpinan 

yang baik yang harus dijalankan di dalam negeri. Seperti 

kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah, karena 

di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik 

dan beliau mempunyai sifat amanah maksudnya 

pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab pada 

amanah, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah 

Swt. Rasulullah selalu bertanggungjawab dalam segala 

hal baik ekonomi, politik dan agama (religius). 

Untuk menangani krisis keagamaan, disini peran 

pemimpin dalam menumbuhkan budaya religius dalam 

suatu lembaga sangat diperlukan. Untuk itu sangat 

dibutuhkan pemimpin yang memiliki sifat-siat yang 

                                                           
       6Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya Religius dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Ta’alum, 04, (Juni 2016), 30. 
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dimiliki oleh Nabi, karena dengan adanya pemimpin 

yang berbasis Kenabian tersebut dapat membantu 

meredakan kasus-kasus tersebut, dan menumbuhkan 

budaya religius di suatu lembaga. Dengan pemimpin 

yang baik akan memudahkan kita dalam mencapai 

sebuah tujuan, seperti Rasulullah yang memiliki 

pandangan jauh kedepan. Kepemimpinan Rasulullah 

Saw. Sebagai Rasul dan pemimpin alam semesta ini 

tidak akan pernah diragukan lagi.7Dinamakan pemimpin 

ideal adalah mereka para pemimpin yang mampu 

mengemban tugas dengan amanah dan 

bertanggungjawab atas apa yang diamanahkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh berbagai potensi yang 

dimiliki pemimpin dengan Prophetic Leadership di 

                                                           
       7Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kepemimpinan Kenabian 

“Prophetic Leadership” (Yogyakarta: Al-Manar, 2009), 90.  
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Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo, 

yang mana pondok sebagai lembaga pendidikan yang 

pembelajarannya masih terus mempertahankan Al-

Qur’an dan Al-Hadits sebagai landasan proses 

pembelajarannya dan mengajarnya. Pondok Modern 

Arrisalah merupakan pondok yang berada di Ponorogo, 

yang memiliki santri yang berasal dari pulau-pulau di 

Indonesia serta dari luar negeri. Dalam 

kepemimpinannya sang kiai masih mempertahankan 

gaya kepemimpinan ala Rasulullah di antaranya 

kepemimpinan adalah Imamanli-al-muttaqin, Khalifatan 

‘ala-al-ardli, Rahmatan li-al-‘alamin, Mujahidan fi 

sabilillah. Adapun kepribadian yang diteladani oleh kiai 

antara lain beriman kuat, beribadah betul, berakhlak 

mulia, berilmu banyak, berwawasan luas, beramal shalih 

yang melimpah.8 

                                                           
       8Nova Indrawati, Wawancara, Slahung, 8 Desember 2018. 
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Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka penulis 

akan melakukan penelitian yang berjudul “Prophetic 

Leadership dalam Pengembangan Budaya Religius 

(Studi Kasus di Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo)”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian kualitatif ini  

difokuskan pada Prophetic Leadership dalam 

Pengembangan Budaya Religius di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah dan 

fokus penelitian, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi prophetic leadership dalam 

pengembangan budaya religius di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo?  
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2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat 

penerapan prophetic leadership dalam 

pengembangan budaya religius di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo? 

3. Bagaimana hasil penerapan prophetic leadership 

dalam pengembangan budaya religius di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

disebutkan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1) Memaparkan strategi prophetic leadership dalam 

pengembangan budaya religius di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

2) Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat penerapan prhopetic leadership dalam 
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pengembangan budaya religius di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

3) Memaparkan hasil penerapan prophetic leadership 

dalam pengembangan budaya religius di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi 

peneliti pendidikan. 

b. Memungkinkan bisa dijadikan sebagai bahan 

penelitian lanjutan atau dikembangkan oleh 

pihak yang berkepentingan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pihak-pihak terkait 

1) Bagi lembaga 
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Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dan landasan dalam upaya 

pengembangan budaya religius melalui 

pelaksanaan prophetic leadership di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo. 

2) Bagi pengelola jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam IAIN Ponorogo 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pengembangan integrasi keilmuan 

Manajemen Pendidikan Islam terkait dengan 

prophetic leadership dalam pengembangan 

budaya religius di pondok modern. 

3) Bagi peneliti 

Sebagai aplikasi ilmu dan bekal untuk 

meningkatkan pengetahuan serta menambah 

wawasan dibidang kepemimpinan. 



15 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang akan 

diurutkan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab I :Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Hal ini 

dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam 

mengantarkan isi pembahasan kepada bab 

selanjutnya. 

Bab II :Telaah penelitian terdahulu dan kajian teori 

prophetic leadership, akhlak Rasulullah dan 

budaya religius. 

Bab III :Metode penelitian terdiri atas pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik 
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pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan. 

Bab IV :Temuan data (deskripsi) terdiriatas data 

umumdan data khusus 

Bab V :Pembahasan 

Bab VI :Penutup 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Penelitan Terdahulu 

Agar tidak terjadi duplikasi karya ilmiah atau 

pengulangan penelitian yang telah diteliti oleh pihak lain 

dengan permasalahan yang sama, maka dilakukan 

pengamatan berupa telaah pustaka yang membahas hal-

hal yang berkaitan dengan penelitian penulis di 

antaranya: 

Skripsi milik Imam Sujangi dari UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2013. Judul “Penerapan Prophetic 

Leadership di Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqien 

Babadan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta”. 

Rumusan masalah: bagaimana proses penerapan 

prophetic leadership di Pondok Pesantren Raudhatul 

17 
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Muttaqien Babadan Purwomartani Kalasan Sleman 

Yogyakarta?. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif yaitu cara menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. Metode pengumpulan data dengan cara 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  Hasil: 

Penelitian ini menfokuskan pada proses analisis terhadap 

penerapan perencanaan, hasil penerapan perencanaan 

prophetic leadership di Pondok Pesantren Raudhatul 

Muttaqien Babadan Purwomartani Kalasan Sleman 

Yogyakarta. Walaupun konsep prophetic leadership ini 

belum tersusun secara sistematis, namun secara 

menyeluruh konsep ini telah berjalan di Pondok 

Pesantren Raudhatul Muttaqien. Hal itu dapat dilihat dari 

aktifitas sehari-hari yang telah tersusun dalam agenda 

kegiatan para santri. Dilihat dari sarana dan prasarana, 
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pondok pesantren sangat mendukung terlaksananya 

konsep prophetic leadership. 

Skripsi Azis Saputra dari UIN Raden Fatah 

Palembang, 2017.Judul ”Peran Kepala Madrasah dalam 

Membangun Budaya Religius di MAN 1 Palembang”.  

Rumusan masalah: bagaimana budaya religius di MAN 1 

Palembang? Dan bagaimana peran kepala madrasah 

dalam membangun budaya religius di MAN 1 

Palembang?. Metode penelitian: metode yang digunakan 

adalah kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan penelitian ini adalah metode nonstatistik yaitu 

analisis data deskriptif. Pengecekan keabsahan data 

menggunakan teknik pemeriksaan untuk menetapkan 

keabsahan data. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu 

kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. 
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Hasil: Peneitian ini menfokuskan pada bagaimana budaya 

religius di MAN 1 Palembang dan bagaimana peran 

kepala madrasah dalam membangun budaya religius di 

MAN 1 Palembang, hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai 

religius yang ada di madrasah tersebut yang ditanamkan 

oleh kepala madrasah, melalui program kegiatan 

keagamaan yang dibentuk oleh kepala madrasah seperti: 

kegiatan salaman dengan kepala madrasah, guru dan 

pegawai; kegiatan membaca al-Qur’an setiap pagi, sholat 

Dzuhur berjamaah, kegiatan muhadoroh, shalat Jumat 

berjamaah dan kegiatan tahfidz Qur’an.  

Skripsi Firman Kurnia Asy Syifa dari UIN 

Walisongo Semarang, 2016. Judul: Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Islami 

di SMP Muhammadiyah 3 Kaliwungu.  Rumusan 

masalah: bagaimana visi misi kepala sekolah tentang 

budaya Islami di SMP Muhammadiyah 3 Kaliwungu?. 
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Bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya Islami di SMP Muhammadiyah 

3 Kaliwungu?. Apa upaya kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya Islami di SMP Muhamadiyah 3 

Kaliwungu?. Metode penelitian: menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, penyajian datanya disajikan dengan 

cara mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

objek penelitian. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Uji keabsahan data peneliti menggunakan 

teknik triangulasi, menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan data yang telah ada. Hasil: visi 

misi kepala sekolah dalam mengembangkan budaya 

Islami adalah visi melaksanakan pembangunan 

pendidikan di bidang akademik maupun nonakademik 

dengan menjunjung nilai-nilai keislaman dan 
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mengutamakan akhlakul karimah. Sedangkan misi, 

mengunggulkan potensi non akademik peserta didik 

melalui pembiasaan kegiatan-kegiatan Islami. Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan 

budaya Islam menganut gaya kepemimpinan demokratis.  

Upaya kepala sekolah dalam mengembangkan budaya 

Islam adalah membiasakan nilai-nilai sekolah, 

pengembangan kurikulum, menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif, memanfaatkan sarana dan 

prasarana dengan memaksimalakan tata ruang sekolah, 

menerapkan sikap disiplin dan membentuk tim ISMUBA 

demi berlangsungnya budaya Islami sekolah.  

Dari hasil ketiga penelitian di atas, penelitian 

pertama lebih berorientasi pada bagaimana proses 

penerapan prophetic leadership dalam lembaga Pondok 

Pesantren Raudhatul Muttaqien. Dimana seorang 

pemimpin yang meneladani kepemimpinan Rasulullah 
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dalam kepemimpinannya. Sedangkan pada penelitian 

kedua, lebih menekankan pada bagaimana peran seorang 

pemimpin dalam membangun budaya religius di MAN 1 

Palembang. Dengan menggunakan strategi-strategi 

tertentu yang dimiliki oleh kepala madrasah. Sedangkan 

penelitian yang ketiga berorientasi pada bagaimana visi 

misi kepala madrasah dalam mewujudkan budaya Islami 

di SMP Muhamadiyah 3 Kaliwungu.  

Dalam penelitian ini, dengan judul “Prophetic 

Leadership dalam Pegembangan Budaya Religius di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo” 

peneliti menjelaskan bagaimana kepemimpinan berbasis 

kenabian dalam pengembangan budaya religius di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 
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B. Kajian Teori 

Salah satu konsep (model) baru tentang nilai-nilai 

kepemimpinan yang berbasis aspek ruhaniah individu 

sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan diatas dan 

alternatif model pendidikan karakter bersifat intrinsik 

guna memperbaiki moralitas bangsa indonesia saat ini. 

Konsep baru tentang kepemimpinan yang berbasis aspek 

ruhaniah manusia, moralitas dan bersifat instrinsik yang 

dimaksud adalah gaya kepemimpinan diri yang bersifat 

profetik (personal prophetic leadership). Kepemimpinan 

profetik adalah kepemimpinan bersifat kenabian. Nilai-

nilai kepemimpinan profetik yang dimaksudkan merujuk 

pada keteladanan Nabi Muhammad Saw. Kepemimpinan 

profetik adalah kumpulan nilai-nilai kepemimpinan yang 

bersumber dari Nabi Muhammad Saw. dan Al-Qur’an 
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sebagai dasar akhlak karimah (moralitas) dalam menata 

kehidupan diri secara intrinsik.1 

Berikut dikemukakan beberapa teori tentang 

kepemimpinan dari tiga pendekatan, yaitu: 

a. Teori sifat (the trait theories) 

Teori ini menjelaskan tetang sifat-sifat yang 

membuat seseorang berhasil. Pendekatan ini bertolak 

belakang dari bahwa individu merupakan pusat 

kepemimpinan. Menurut Sutisna terdapat sifat-sifat 

tertentu, seperti kekuatan fisik atau keramahan yang 

esensial pada kepemimpinan yang efektif. Karena 

tidak semua orang memiliki sifat-sifat tertentu, hanya 

mereka memiliki sifat-sifat tertentu bisa 

dipertimbangkan untuk menempati kedudukan 

kepemimpinan. Dengan demikian, ada seorang 

                                                           
       1Ahmad Yasser Mansyur, “Personal Prophetic Leadership sebagai 

Model Pendidikan Karakter Intrinsik atasi Korupsi,” Jurnal Pendidikan 

Karakter, 1 ( Februari, 2013), 17-18.  
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pemimpin yang memiliki sifat-sifat bawaan yang 

membedakannya dari yang bukan pemimpin. 

b. Teori perilaku (the behavior theories) 

Studi ini menfokuskan dan 

mengidentifikasikan perilaku yang khas dari 

pemimpin dalam kegiatannya memengaruhi orang 

lain (pengikut). Pendekatan perilaku kepemimpinan 

banyak membahas keefektifan gaya kepemimpinan 

yang dijalankan oleh pemimpin. 

c. Teori situasional (the situasional theories) 

Kepemimpinan lebih merupakan fungsi 

situasi daripada kualitas pribadi, dan merupakan suatu 

kualitas yang timbul karena interaksi orang-orang 

dalam situasi tertentu. Teori ini menitikberatkan pada 
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berbagai gaya kepemimpinan yang paling efektif 

diterapkan dalam situasi tertentu.2 

1. Prophetic Leadership 

a. Pengertian Prophetic Leadership 

Prophetic berasal dari kata prophet yang 

berarti Nabi atau Rasul. Kata prophetic sendiri 

berarti bersifat kenabian. Jadi kepemimpinan 

profetik adalah kepemimpinan yang bersifat 

kenabian. Sebenarnya tujuan utama dari tugas 

kenabian ialah untuk mengajarkan kepada 

manusia bagaimana cara mendapatkan 

kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia 

maupun di akhirat.3 Prophetic leadership yang 

dimaksud adalah model pengembangan potensi 

                                                           
       2Satrijo Budiwibowo dan Sudarmiani, Manajemen Pendidikan 

(Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2018), 59-60.  

       3Ahmad Yasser Mansyur, “Personal Prophetic Leadership sebagai 

Model Pendidikan Karakter Intrinsik atasi Korupsi,” Jurnal Pendidikan 

Karakter, 1 ( Februari, 2013), 19.  
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pemimpin dan kepemimpinan berbasis kenabian 

dengan cara memperoleh daya pengaruh 

ketuhanan sebagaimana yang telah dialami oleh 

para Nabi dan Rasul Allah Swt. khususnya Nabi 

Muhammad Saw.4 

              

Artinya: Dan tidaklah Kami menurunkan kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam. (Q.S. al-Anbiya, 21: 

107). 

b. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Menurut Konsep 

Prophetic Leadership  

Prophetic Leadership adalah kemampuan 

mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain 

dengan tulus untuk mencapai tujuan bersama 

sebagaimana dilakukan oleh para Nabi.   

                                                           
       4Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kepemimpinan Kenabian 

“Prophetic Leadership” (Yogyakarta: Al-Manar, 2009), 290.  
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Dalam penerapan konsep prophetic 

leadership, bahwa seorang pemimpin harus 

meneladani sifat-sifat Nabi.5 Para Nabi atau Rasul 

telah dianugerahkan oleh Allah Swt.sifat-sifat 

yang mulia, sekaligus sebagai kekhasan mereka 

dibanding manusia lainnya. Sifat-sifat itu adalah 

sebagai berikut:6 

1) Sidiq (benar dan jujur) 

Maksudnya, apa pun yang 

disampaikannya adalah benar, dan 

disampaikannya secara jujur. Tidak mungkin 

ada wahyu yang dibuat-buat secara dusta, dan 

tidak akan ada wahyu yang diselewengkan. 

Kebenaran dan kejujuran seorang Nabi 

                                                           
       5Askina Nurani Syams, “Implementasi Prophetic Leadership di MI 

Nurul Ulum Bantul,” Jurnal Pendidikan Islam, 1, (Juni 2018), 108. 

       6Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, Prophetic Leadership; Kecerdasan 

Kenabian: Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan 

Kesehatan Ruhani (Yogyakarta: Al-Manar, 2013), 268.  
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mencakup jujur dalam niat, maksud, 

perkataan dan tindakannya.7 

Pemimpin yang berkarakter sidiq 

senantiasa jujur kepada tuhannya, dirinya 

sendiri, orang lain, dan alam semesta. 

Pemimpin tersebut juga senantiasa mengikuti 

kebenaran berdasarkan suara hati nuraninya, 

sabar, konsisten, dan dapat menjadi teladan 

bagi orang lain. Pemimpin berkarakter sidiq 

ini tidak suka berdusta, tidak mudah 

terpengaruh hawa nafsunya, serta tidak 

mengutamakan kepentingan pribadinya di 

atas organisasi.8 

 

                                                           
       7Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, Prophetic Leadership; Kecerdasan 

Kenabian: Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan 

Kesehatan Ruhani, 268.  

       8Tri Rahayuningsih, “Kepemimpinan Propetik, Budaya Organisasi, 

dan Komitmen Organisasi Karyawan Universitas Abdurrab,” Jurnal 

Psikologi, 2, (Desember 2016), 119. 
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2) Amanah (dapat dipercaya) 

 Maksudnya, semua yang 

disampaikannya baik berupa ucapan maupun 

perbuatan, sekalipun hanya dengan cara 

memberikan contoh secara pasif, dapat 

dipercaya dan diyakini  serta dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai sesuatu yang 

datang dari Allah Swt. Semua disampaikan 

secara utuh, dan mustahil ia khianat dan 

mustahil memanipulasi informasi.9 Seperti 

firman Allah: 

              

              

Artinya: “Orang-orang yang menyampaikan risalah 

Allah. Mereka takut kepada-Nya dan 

tidaktakut kepada seorang (pun) selain 

                                                           
       9Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, Prophetic Leadership; Kecerdasan 

Kenabian: Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan 

Kesehatan Ruhani, 269.  
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Allah.Dan cukuplah Allah sebagai pembuat 

perhitungan”.10 

 

 Pemimpin yang amanah senantiasa 

setia kepada tuhannya, diri sendiri, dan orang 

lain. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh 

dengan berkomitmen kepada Allah, rekan 

kerja, staf, bahkan konsumen, serta bersikap 

adil, karena menyadari bahwa semua tugas 

akan dipertanggungjawabkan juga kepada 

Allah selain kepada organisasi.11 

3) Tabligh (menyampaikan) 

 Maksudnya, bagi seorang Nabi yang 

tidak sekaligus sebagai Rasul, apa pun yang 

diberikan kepadanya yang pantas untuk 

disampaikan, sekalipun ia tidak diperintahkan 

                                                           
       10Q.S. al Ahzab ayat 39. 

       11Tri Rahayuningsih, “Kepemimpinan Propetik, Budaya Organisasi, 

dan Komitmen Organisasi Karyawan Universitas Abdurrab,” Jurnal 

Psikologi, 2, (Desember 2016), 119. 



33 

 

 

untuk menyampaikannya pasti 

disampaikannya setidak-tidaknya dengan cara 

memberikan contoh teladan.12 Hal ini sesuai 

dengan Al-Qur’anul karim surat al- A’raf 61-

62: 

                 

     

                 

    

Artinya: “Nuh berkata, ‘Hai kaumku, tak ada padaku 

kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah 

utusan dari Rabb semesta alam. Aku 

sampaikan kepadamu amanat-amanat Rabku 

dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku 

mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu 

ketahui”.13 

 

                                                           
       12Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, Prophetic Leadership; Kecerdasan 

Kenabian: Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan 

Kesehatan Ruhani, 269.  

       13Q.S. al A’raf ayat 61-62. 
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 Tabligh dalam kepemimpinan juga 

bermakna transparan, open management, serta 

ber-amar ma’ruf nahi munkar. Perilaku 

pemimpin tabligh antara lain berani 

menyatakan kebenaran dan bersedia 

mengakui kekeliruan. Hal-hal yang benar 

dikatakannya benar, hal-hal yang salah 

dikemukakannya salah. Pemimpin profetik 

menyatakan keterbukaannya yang sebenarnya 

kepada tuhannya, dirinya sendiri, dan orang 

lain.14 

4) Fathanah (pintar dan bijaksana) 

 Maksudnya, seorang Nabi cerdik dan 

pintar, memiliki wawasan yang luas, 

pemikiran mendalam, dan pandai memilih 

                                                           
       14Tri Rahayuningsih,“Kepemimpinan Propetik, Budaya Organisasi, 

dan Komitmen Organisasi KaryawanUniversitas Abdurrab,” Jurnal 

Psikologi, 2, (Desember 2016), 119. 
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secara cepat serta bijaksana. Oleh karena itu, 

mustahil seorang Nabi memiliki sifat bodoh.15 

Dalam firman Allah berikut: 

                  

  

 

Artinya: “Sesungguhnya telah Kami anugerahkan 

kepada Ibrahim kecerdasan (hidayah kepada 

kebenaran) sebelum (Musa dan Harun), dan 

adalah Kami mengetahui (keadaan)nya”.16 

 

Kecerdasan tersebut dibangun dari 

ketaqwaan kepada Allah. Perilaku pemimpin 

fhatonah terekspresi pada etos kerja dan 

                                                           
       15Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, Prophetic Leadership; Kecerdasan 

Kenabian: Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan 

Kesehatan Ruhani, 269.  

       16Q.S. al Anbiya’ ayat 51. 
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kinerja pemimpin yang mampu memecahkan 

masalah secara cepat dan tepat.17 

Sifat-sifat beliau ini tercermin dalam etos 

kerja dan kinerja kenabiannya, baik beliau sebagai 

hamba  dan kekasih-Nya maupun sebagai khalifah 

di permukaan bumi dan alam semesta ini.  

Sebenarnya, sifat-sifat mulia beliau tidak hanya 

empat itu, akan tetapi dapat dipahami pada 

substansi nama-nama beliau yang telah 

disebutkan terdahulu. Sedangkan yang empat ini 

adalah sifat yang mewarnai kerja manajemen 

dakwah, jihad, pendidikan dan pemerintahan 

beliau. 

Oleh karena itu, bagi seorang muslim 

sejati, hendaknya ia dapat mengembangkan sifat 

                                                           
       17Tri Rahayuningsih, “Kepemimpinan Propetik, Budaya Organisasi, 

dan Komitmen Organisasi KaryawanUniversitas Abdurrab,” Jurnal 

Psikologi, 2, (Desember 2016), 119. 
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dan karakter kenabian ini. Hal itu tidak akan 

mungkin dapat terekspresi pada perilaku dan 

kinerja seseorang tanpa memiliki kesehatan 

ruhani yang baik. Karena kesehatan ruhani akan 

mendorong diri untuk berperilaku saleh, penuh 

berkah dan menyelamatkan diri dan 

lingkungannya. Lahirnya sifat-sifat kenabian 

dalam diri merupakan indikasi sehatnya ruhani 

seseorang. Begitu pula dengan Nabi-nabi atau 

Rasul-rasul yang lainnya. Wajib bagi orang-orang 

yang beriman untuk meneladani dan mengambil 

keberkahan dan kemulian dari mereka. Semua  itu 

dapat dipelajari dari kisah-kisah perjuangan dan 

dakwah kenabian mereka melalui kitab-kitab 
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yang menulis tentang itu dengan mengambil 

sumber dari Al-Qur’an dan as-Sunnah.18 

c. Kepemimpinan Kiai 

Teori Ordway Tead merumuskan 

kepemimpinan adalah suatu kegiatan 

mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama 

guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan.19 

Kepemimpinan atau leadership merupakan seni 

dan keterampilan orang dalam memanfaatkan 

kekuasaannya untuk memengaruhi orang lain agar 

melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan 

pada tujuan yang telah ditetapkan.  Memimpin 

                                                           
       18Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, Prophetic Leadership; Kecerdasan 

Kenabian: Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan 

Kesehatan Ruhani, 270.  

       19Mukhibat, Administrasi Supervisi Pendidikan Islam (Ponorogo: 

STAIN Po Press, 2014), 174.  
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adalah mengerjakan niat demi tujuan tertentu 

tetapi yang dilaksanakan oleh orang lain.20 

Terdapat beberapa teori kepemimpinan di 

antaranya, secara garis besar studi tentang 

kepemimpinan dibedakan menjadi dua 

pendekatan utama yaitu: pendekatan perilaku dan 

pendekatan situasional. Pendekatan perilaku, 

studi ini menfokuskan pada perilaku yang spesifik 

dari pemimpin dalam rangka aktifitas untuk 

mempengaruhi para pengikut.Sedangkan 

pendekatan situasional, kepemimpinan lebih 

menekankan pada fungsi situasi dari kualitas 

pribadi, dan merupakan kualitas yang timbul 

karena interaksi orang-orang dalam situasi 

tertentu.21 

                                                           
       20Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2014), 139.  

       21Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi 

(Purwokerto: STAIN Press, 2010), 15-16.  
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Masalah kepemimpinan (leadership) 

merupakan pembahasan yang menarik, karena ia 

adalah salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu 

organisasi. Demikian juga di pondok pesantren, 

keberadaan seorang kiai merupakan salah satu 

elemen yang penting dalam menggerakkan 

aktivitas di pondok pesantren tersebut.Salah satu 

konsep kepemimpinan dalam Islam ada yang 

disebut wilayatul al-imam, menurut Al-Mawardi 

kepemimpinan sebagai pengganti kenabian dalam 

memelihara agama dan mengatur kehidupan umat 

di dunia. Konsep kepemimpinan wilayatu al-

imam tidak lain merupakan realisasi kongkrit dari 

gaya kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. yang 

telah diwajibkan menjadi standar keteladanan 

bagi semua pemimpin umat Islam. Kemampuan 
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seseorang dalam mengatur dan menjalankan 

mekanisme kepemimpinannya, melainkan 

menganggap kepemimpinan lebih dilandasi oleh 

nilai-nilai spiritual, yang dimiliki otoritas 

keagamaan di mana pemimpin dijadikan model 

bagi yang lain. Terdapat beberapa model 

kepemimpinan kiai di pondok pesantren yaitu: 

1) Kepemimpinan religio-paternalistik di mana 

adanya suatu gaya interaksi antara kiai dengan 

para santri atau bawahan didasarkan atas nilai-

nilai keagamaan yang disandarkan kepada 

gaya kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.  

2) Kepemimpinan paternalistic-otoriter, di 

mana pemimpin pasif, sebagai seorang bapak 

yang memberi kesempatan anak-anaknya 

untuk berkreasi, tetapi juga otoriter yaitu 

memberikan kata-kata final untuk 
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memutuskan apakah karya anak buah yang 

bersangkutan dapat diteruskan atau 

dihentikan.  

3) Kepemimpinan legal-formal, mekanisme 

kerja kepemimpinan ini menggunakan fungsi 

kelembagaan, dalam hal ini masing-masing 

unsur berperan sesuai dengan bidangnya dan 

secara keseluruhan bekerja mendukung 

keutuhan lembaga.  

4) Kepemimpinan bercorak alami, model 

kepemimpinan ini kiai tidak membuka ruang 

bagi pemikiran-pemikiran yang menyangkut 

penentuan kebijakan pondok pesantren, 

mengingat hal itu menjadi wewenangnya 

secara mutlak.  

5) Kepemimpinan karismatik-tradisional-

rasional, yaitu suatu pola kepemimpinan yang 
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mengacu pada figure serta sentral yang 

dianggap oleh komunitas pendukungnya 

memiliki kekuatan supranatural dari Allah 

Swt. kelebihan dalam berbagai bidang 

keilmuan, partisipasi komunitas dalam 

mekanisme kepemimpinan kecil, dan 

mekanisme kepemimpinan tidak diatur secara 

birokratik.22 

d. Prinsip-prinsip dasar kesuksesan risalah 

kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.  

1) Kepemimpinan berdiri di atas kepemimpinan 

ketuhanan (ketauhidan) 

Artinya, semua manusia hanya tunduk 

dan patuh kepada kepemimpinan Allah yang 

ditujukan oleh Nabi Muhammad Saw. Kerja 

                                                           
       22Sugeng Haryanto, Persepsi Santri terhadap Perilaku 

Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren (Jakarta: Kementerian Agama 

RI, 2012), 71-74.  
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kepemimpinan beliau merupakan wujud 

pesan-pesan kepemimpinan-Nya. 

Kepemimpinan harus diserahkan kepada 

orang-orang yang dapat memegang teguh dan 

melaksanakan amanah, sehingga mereka 

dapat memikul tugas dan tanggung jawab 

dengan baik, aman, benar dan keyakinan yang 

tinggi.23 

2) Kepemimpinan berdiri di atas persaudaraan 

dan persatuan 

Demi mencapai cita-cita perjuangan 

Islam, maka umat Islam harus memiliki 

kekuatan yang terikat kuat dan kokoh di dalam 

berbagai aspek kehidupannya. Langkah awal 

beliau adalah mengikat kuat tali persaudaraan 

                                                           
       23Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kepemimpinan Kenabian 

“Prophetic Leadership”, 154.  
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antara umat manusia. Dengan ikatan 

persaudaraan atas dasar agama itu, semangat 

persaudaraan, solidaritas dan kesetiakawanan 

hanya akan dipersembahkan sebagai 

pengabdian kepada kebenaran Allah. Bukan 

lagi kepada prinsip persamaan asal kabilah, 

keturunan, persamaan, ras bangsawan atau 

persamaan tanah air dan lain 

sebagainya.Keutamaan seorang tidak lagi 

ditentukan oleh semuanya itu, akan tetapi oleh 

ketakwaannya kepada Allah dan 

keberaniannya membela keadilan dan 

kebenaran-Nya.24 

3) Menegakkan aktivitas berbangsa, 

bernegosiasi dan bernegara di atas nilai-nilai 

                                                           
       24Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kepemimpinan Kenabian 

“Prophetic Leadership”, 156.  
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ajaran agama, tidak memisahkan antara dunia 

dan agama 

Ad-din (agama) datang ke hadapan 

manusia adalah dalam rangka memberikan 

pedoman hidup, agar dengan pedoman itu 

manusia akan dapat selamat dan sukses dalam 

meraih tujuan hidupnya yang hakiki, yakni 

kebahagiaan dalam kehidupan di dunia hingga 

di kehidupan akhiratnya. Pedoman lengkap 

untuk mencapai kebahagiaan itu adalah agama 

yakni Islam yang telah diajarkan oleh Nabi 

Muhammad Saw.Islam mengajarkan agar 

manusia selalu bersatu-padu dalam meraih 

suatu tujuan. 
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4) Menegakkan hak-hak asasi individu dan 

kelompok 

Tidak lama setelah hijrah ke Madinah 

dan kehidupan masyarakat Islam sudah mulai 

mantap, tertib dan teratur, Nabi Muhammad 

berpikir ingin menjalin hubungan dengan 

kelompok-kelompok di luar Islam. Mereka 

terdiri dari sisa-sisa kaum musyrikin dan 

sejumlah kaum Yahudi. Mereka tidak 

menyimpan rasa permusuhan terhadap Islam 

dan kaum muslimin, tetapi mereka tidak 

menampakkan tanda-tanda penentangan atau 

perlawanan. Atas dasar kenyataan itu Nabi 

Muhammad mengadakan perjanjian dengan 
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mereka. Dengan memberikan hak-hak asasi 

individu maupun hak kelompok.25 

5) Motivasi dan etos kerja adalah jihad 

fisabilillah 

Motivasi dalam perspektif ilmu 

ketuhanan (batin) adalah dorongan ketuhanan 

yang menghidupkan spirit untuk merespon 

berbagai hal yang terimplementasi pada 

perbuatan dan tindakan nyata. Ada tiga besar 

motivasi diri manusia, yakni motivasi spiritual 

adalah dorongan fitrah manusia untuk 

memenuhi kebutuhan ruhaninya. Motivasi 

fisiologi adalah dorongan fitrah manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat 

fisik dan jasmani. Sedangkan motivasi 

                                                           
       25Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kepemimpinan Kenabian 

“Prophetic Leadership”, 161.  
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psikologis adalah dorongan fitrah manusia 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya 

yang bersifat kejiwaan.26 

2. Akhlak Rasulullah  

Perkataan “akhlak” berasal dari bahasa Arab 

yang diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabiat.27 Di antara perilaku-perilaku Rasulullah 

yang patut kita tiru sebagai seorang muslim sebagai 

berikut: 

1) Rendah hati 

Sikap tawadhu’ adalah kebalikan sikap 

sombong. Tawadhu’ adalah bagian dari akhlak 

yang mulia, sedangkan kesombongan termasuk 

akhlak yang tercela. Tawadhu’ adalah sikap 

                                                           
       26Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kepemimpinan Kenabian 

“Prophetic Leadership”, 167-168.  

       27Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, Psikologi Kenabian; Prophetic 

Psychology Menghidupkan Potensi Kenabian dalam Diri (Yogyakarta: 

Fajar Media Press, 2012), 614.  
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rendah hati, namun tidak sampai merendahkan 

kehormatan diri dan tidak pula memberi peluang 

orang lain untuk melecehkan kemuliaan diri. 

Rasulullah Saw. adalah teladan utama dalam 

masalah tawadhu’.  Meskipun Rasulullah Saw.  

adalah manusia paling mulia di sisi Allah, namun 

beliau merendahkan hati dengan mencintai para 

sahabat, kerabat, dan anak-anaknya hingga 

mereka pun akhirnya mencintai dan 

memuliakannya, bahkan lebih mengutamakan 

kebutuhan Rasul daripada kebutuhan mereka 

sendiri. Ketawadhu’annya ini membuat Rasul 

semakin dihormati dan dicintai oleh orang-orang 

yang ada di sekitarnya.28 

 

                                                           
       28Abdul Mun’im Al-Hasyimi, Akhlak Rasul menurut Bukhari & 

Muslim (Jakarta: Gema Insani, 2009), 11-12.  
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2) Sabar  

Rasulullah Saw. adalah teladan utama 

dalam masalah kesabaran. Dalam menjalankan 

dakwah, menyebarkan ajaran Islam, beliau 

menghadapi banyak kendala, tantangan, hinaan 

dan siksaan dari kaum kafir, namun tugas mulia 

ini tetap beliau jalankan dengan gigih dan penuh 

kesabaran. Selama hidupnya Rasulullah Saw. 

selalu mengajarkan kepada sahabat dan umatnya 

untuk selalu bersabar dalam menghadapi setiap 

masalah, cobaan dan ujian. Pada akhirnya, 

Rasulullah Saw. adalah panutan utama yang 

selalu menjadi teladan umat Islam sepanjang 

zaman. Kesabaran adalah salah satu sifat yang 

dimiliki oleh insan mulia ini, dan sudah 
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semestinya bila umatnya meneladani akhlak 

beliau yang satu ini.29 

3) Pemberani 

Keberanian Nabi Muhammad Saw. bisa 

dijadikan teladan oleh umatnya. Pemuda-pemuda 

muslim hendaknya meneladani sifat Nabi ini, 

sehingga tidak ada lagi rasa khawatir dan takut di 

dada mereka. Rasulullah tidak takut menghadapi 

kematian. Sikap pemberani selalu beliau 

tunjukkan baik pada masa damai maupun di 

tengah pertempuran. Beliau berani menyebarkan 

ajaran Islam meskipun jumlah sahabatnya masih 

sangat sedikit. Bahkan, meskipun dalam keadaan 

sendiri, dada beliau tetap dipenuhi semangat 

keberanian. Begitu juga ketika banyak orang yang 

                                                           
       29Abdul Mun’im Al-Hasyimi, Akhlak Rasul menurut Bukhari & 

Muslim, 49-66.  
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masuk Islam, keberanian beliau sama sekali tidak 

berkurang sedikitpun. Keberanian Rasulullah 

Saw. tidak hanya berkutat pada hal-hal dan situasi 

tertentu saja. Keberanian beliau mencakup segala 

sesuatu dan dalam berbagai macam kondisi. 

4) Pemaaf 

Al-‘afwu (pemaaf) adalah salah satu nama 

dari nama-nama mulia Allah Swt. (Asmaa ‘ullah 

al-Husna). Yang dimaksud dengan al-‘afwu 

adalah berlapang dada dalam memberikan maaf 

kepada orang yang melakukan kesalahan, dengan 

tanpa disertai rasa benci di hati, apalagi 

merencanakan pembalasan terhadap orang yang 

melakukan kesalahan itu, meskipun dia sanggup 

melakukan pembalasan itu. Suka memberi maaf 

adalah sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap 

muslim dalam masalah ini, mereka harus 
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meneladani Rasulullah Saw. baik dalam ucapan 

maupun tindakannya.30 

3. Budaya Religius 

a. Konsep Budaya  

Budaya atau culture merupakan istilah 

yang datang dari disiplin antropologi sosial. 

Dalam dunia pendidikan budaya dapat digunakan 

sebagai salah satu transmisi pengetahuan, karena 

sebenarnya yang tercakup dalam budaya 

sangatlah luas. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, budaya diartikan sebagai pemikiran, 

adat istiadat, suatu yang sudah berkembang, suatu 

yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Istilah 

budaya menurut Kotter dan Haskett, dapat 

diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, 

                                                           
       30Abdul Mun’im Al-Hasyimi, Akhlak Rasul menurut Bukhari & 

Muslim, 357.  
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kepercayaan, kelembagaan dan semua produk lain 

dari karya dan pemikiran manusia yang 

mencirikan kondisi suatu masyarakat atau 

penduduk yang ditransmisikan bersama.  

Dalam pemakaian sehari-hari, orang 

biasanya mensinonimkan definisi budaya dengan 

tradisi (tradition). Tradisi dalam hal ini diartikan 

sebagai ide-ide umum, sikap dan kebiasaan dari 

masyarakat yang nampak dari perilaku sehari-hari 

yang menjadi kebiasaan dari kelompok dalam 

masyarakat tersebut, padahal budaya dan tradisi 

itu berbeda.31 Dari definisi di atas, dapat dipahami 

berbagai hal berikut:32 

                                                           
       31Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya Religius 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Ta’alum, 04, (Juni 2016), 

23. 

       32Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurrohman, Komplemen 

Manajemen Pendidikan Islam: Konsep Integratif Pelengkap Manajemen 

Pendidikan Islam(Yogyakarta: Teras, 2014), 333-338.  
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1) Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan 

yang kompleks, hal ini berarti bahwa 

kebudayaan merupakan suatu kesatuan dan 

bukan jumlah dari bagian keseluruhannya 

mempunyai pola atau desain tertentu yang 

unik.  

2) Kebudayaan merupakan suatu prestasi kreasi 

manusia immaterial artinya berupa bentuk-

bentuk prestasi psikologis seperti ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, seni dan 

sebagainya.  

3) Kebudayaan dapat pula berbentuk fisik seperti 

hasil seni, terbentuknya kelompok keluarga.  

4) Kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan-

kelakuan yang terserah seperti hukum, adat 

istiadat, yang berkesinambungan.  
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5) Kebudayaan merupakan suatu realitas yang 

obyektif, yang dapat dilihat.  

6) Kebudayaan diperoleh dari lingkungan.  

7) Kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan 

manusia yang soliter atau terasing tetapi yang 

hidup di dalam suatu masyarakat tertentu.  

Agar budaya tersebut menjadi nilai-nilai 

yang tahan lama, maka harus ada proses 

internalisasi budaya. Internalisasi adalah proses 

menanamkan dan menumbuhkembangkan suatu 

nilai atau budaya menjadi bagian diri (self) orang 

yang bersangkutan. Proses pembentukan budaya 

terdiri dari sub-proses yang saling berhubungan 

antara lain: kontak budaya, penggalian budaya, 

seleksi budaya, pemantapan budaya, sosialisasi 

budaya, internalisasi budaya, perubahan dan 

pewarisan budaya yang terjadi dalam 
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hubungannya dengan lingkungan secara terus 

menerus dan berkesinambungan.  

Koentjaraningrat menyebutkan unsur-unsur 

universal dari kebudayaan, sebagai berikut:33 

1) Sistem religi dan upacara keagamaan.  

2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan.  

3) Sistem pengetahuan, bahasa, kesenian.  

4) Sistem mata pencaharian hidup.  

5) Sistem teknologi dan peralatan.34 

Wujud pertama adalah wujud ide 

kebudayaan yang sifatnya abstrak, tak dapat 

diraba dan difoto. Kebudayaan ide ini dapat 

disebut tata kelakuan, karena berfungsi sebagai 

tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan 

memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan 

                                                           
       33Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurrohman, Komplemen 

Manajemen Pendidikan Islam: Konsep Integratif Pelengkap Manajemen 

Pendidikan Islam, 333-338.  

       34Ibid. 



59 

 

 

manusia. Wujud kedua dari kebudayaan sering 

disebut sebagai sistem sosial, yang menunjuk 

pada perilaku yang berpola dari manusia. Sistem 

sosial berupa aktivitas-aktivitas manusia yang 

berinteraksi, berhubungan serta bergaul dari 

waktu ke waktu. Sedangkan wujud ketiga dari 

kebudayaan disebut kebudayaan fisik, yaitu 

keseluruhan hasil aktivitas fisik, perbuatan dan 

karya manusia dalam masyarakat yang sifatnya 

konkrit berupa benda-benda.35 

b. Konsep Religius  

Religius biasa diartikan dengan kata 

agama. Agama menurut Frazer, sebagaimana 

dikutip Nuruddin adalah sistem kepercayaan yang 

senantiasa mengalami perubahan dan 

                                                           
       35Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya Religius 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Ta’alum, 04, (Juni 2016), 

23. 
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perkembangan sesuai dengan tingkat kognisi 

seseorang. Sementara menurut Clifford Geertz, 

sebagaimana dikutip Roibi, agama bukan hanya 

masalah spirit, melainkan telah terjadi hubungan 

intens antara agama sebagai sumber nilai dan 

agama sebagai sumber kognitif. Pertama, agama 

merupakan pola bagi tindakan manusia (patter for 

behaviour). Dalam hal ini agama menjadi 

pedoman yang mengarahkan tindakan manusia. 

Kedua, agama merupakan pola dari tindakan 

manusia (patter for behaviour). Dalam hal ini 

agama dianggap sebagai hasil dari pengetahuan 

dan pengalaman manusia yang tidak jarang telah 

melembaga menjadi kekuatan mistis.36 

                                                           
       36Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya Religius 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Ta’alum, 04, (Juni 2016), 

26. 
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Agama dalam perspektif yang kedua ini 

sering dipahami sebagai bagian dari sistem 

kebudayaan, yang tingkat efektifitas fungsi 

ajarannya kadang tidak kalah dengan agama 

formal. Namun agama merupakan sumber nilai 

yang tetap harus dipertahankan aspek 

otentitasnya. Jadi di satu sisi, agama dipahami 

sebagai hasil menghasilkan dan berinteraksi 

dengan budaya. Pada sisi lain, agama juga tampil 

sebagai sistem nilai yang mengarahkan 

bagaimana manusia berperilaku. Agama bukan 

hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan 

melakukan ritual-ritual tertentu. Agama adalah 

keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, 

yang dilakukan demi memperoleh ridha Allah. 

Agama dengan kata lain, meliputi keseluruhan 

tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang 
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tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia 

berbudi luhur (ber-akhlaq karimah), atas dasar 

percaya atau iman kepada Allah dan tanggung 

jawab pribadi di hari kemudian. Jadi dalam hal ini 

agama mencakup totalitas tingkah laku manusia 

dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi 

dengan iman kepada Allah, sehingga seluruh 

tingkah lakunya berlandasan keimanan dan akan 

membentuk akhlak karimah yang terbiasa dalam 

pribadi dan perilakunya sehari-hari.37 

Wujud budaya religius biasanya berupa hasil dari 

penciptaan suasana religius, seperti berdoa pada 

awal dan akhir pembelajaran, kegiatan peringatan 

hari besar agama. Tujuannya untuk mengenalkan 

kepada para peserta didik atau santri tentang 

                                                           
       37Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya Religius 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Ta’alum, 04, (Juni 2016), 

26. 
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pengertian agama dan tata cara pelaksanaan 

agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari 

selain itu juga menunjukkan pengembangan 

kehidupan religius di suatu lembaga yang 

tergambar dari perilaku sehari-hari dari berbagai 

kegiatan yang dilakukan.38 Budaya religius di 

lembaga pendidikan adalah upaya terwujudnya 

nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam 

berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti 

oleh seluruh warga di lembaga pendidikan 

tersebut. Dengan menjadikan agama sebagai 

tradisi dalam lembaga pendidikan maka secara 

sadar maupun tidak ketika warga lembaga 

mengikuti tradisi yang telah tertanam tersebut 

sebenarnya warga lembaga pendidikan sudah 

                                                           
       38Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan: Tinjauan Teoritik dan Praktik Kontekstualisasi 

Pendidikan Agama di Sekolah (Yogyakarta: Kalimedia, 2013), 198.  
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melakukan ajaran agama. Pembudayaan nilai-

nilai keberagamaan (religius) dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, antara lain melalui: 

kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas, serta tradisi 

dan perilaku warga lembaga pendidikan secara 

continue dan konsisten, sehingga terciptanya 

religious culture dalam lingkungan lembaga 

pendidikan dalam lingkungan lembaga 

pendidikan.39 

c. Nilai religius dalam membentuk budaya religius 

Nilai religius merupakan dasar dari 

pembentukan budaya religius, karena tanpa 

adanya penanaman  nilai religius, maka budaya 

religius tidak akan terbentuk. Kata nilai religius 

berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata nilai 

                                                           
       39Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya Religius 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Ta’alum, 04, (Juni 2016), 

28. 
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dan kata religius. Kata nilai dapat dilihat dari segi 

etimologis dan terminologis. Dari segi etimologis 

nilai adalah harga, derajat. Nilai adalah ukuran 

untuk menghukum atau memilih tindakan dan 

tujuan tertentu. Sedangakan dari segi terminologis 

dapat dilihat berbagai rumusan para ahli. Tapi 

perlu ditekankan bahwa nilai adalah kualitas 

empiris yang seolah-olah tidak bisa 

didefinisikan.40 

Budaya religius yang merupakan bagian 

dari budaya organisasi sangat menekankan peran 

nilai.Bahkan nilai merupakan pondasi dalam 

mewujudkan budaya religius. Tanpa adanya nilai 

yang kokoh, maka tidak akan terbentuk budaya 

religius. Nilai yang digunakan untuk dasar 

                                                           
       40Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya Religius 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Ta’alum, 04, (Juni 2016), 

29. 



66 

 

 

mewujudkan budaya religius adalah nilai religius. 

Nilai religius (keberagamaan) merupakan salah 

satu dari berbagai klasifikasi nilai. Nilai religius 

bersumber dari agama dan mampu merasuk ke 

dalam intimitasi jiwa. Nilai religius perlu 

ditanamkan dalam lembaga pendidikan untuk 

membentuk budaya religius yang kuat. Selain itu, 

juga supaya tertanam dalam diri tenaga 

kependidikan bahwa melakukan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran pada peserta didik 

bukan semata-mata bekerja untuk mencari uang, 

tetapi merupakan bagian dari ibadah.41 

 

 

                                                           
       41Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya Religius 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Ta’alum, 04, (Juni 2016), 

29. 
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d. Proses pembentukan budaya religius di lembaga 

pendidikan  

Secara umum budaya dapat terbentuk 

secara prescriptive dan dapat juga secara 

terprogram sebagai learning process atau solusi 

terhadap suatu masalah. Pertama terbentuknya 

budaya religius di lembaga pendidikan melalui 

penurutan, peniruan, dan penataan suatu scenario 

(tradisi, perintah) dari atas atau dari luar pelaku 

budaya yang bersangkutan pola ini disebut pola 

pelakonan. Kedua adalah pembentukan budaya 

secara terprogram melalui learning process. Pola 

ini bermula dari dalam diri pelaku budaya dan 

suara kebenaran, keyakinan, anggapan dasar atau 

dasar yang dipegang teguh sebagai pendirian, dan 

diaktualisasikan nenjadi kenyataan melalui sikap 

dan perilaku. Kebenaran itu diperoleh malalui 
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pengalaman atau pengkajian trial and error dan 

pembuktiannya adalah peragaan pendiriannya 

tersebut. Itulah sebabnya pola aktualisasinya ini 

disebut pola peragaan.42 

Budaya religius yang telah terbentuk di 

lembaga pendidikan beraktualisasi ke dalam dan 

ke luar pelaku budaya menurut dua cara. 

Aktualisasi budaya ada yang berlangsung secara 

covert (samar/tersembunyi) dan ada yang overt 

(jelas/terang). Yang pertama adalah aktualisasi 

budaya yang berada antara aktualisasi ke dalam 

dengan ke luar, ini disebut covert, yaitu seseorang 

yang tidak terus terang, berpura-pura, lain dimulut 

lain di hati. Yang kedua adalah aktualisasi budaya 

yang tidak menunjukkan perbedaan antara 

                                                           
       42Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya Religius 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Ta’alum, 04, (Juni 2016), 

30. 
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aktualisasi ke dalam dengan aktualisasi ke luar, 

ini disebut overt. Pelaku overt selalu berterus 

terang dan langsung pada pokok pembicaraan.43 

  

                                                           
       43Ibid. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis 

dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research) menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip dalam 

buku Adi Prastowo, metodologi kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi 

kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, 

pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara 

menyeluruh (holistic). Ini berarti bahwa individu tidak 

bisa diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau 

70 
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hipotesis, namun perlu dipandang sebagai bagian dari 

suatu keutuhan.1 

Adapun karakteristik penelitian kualitatif menurut 

Bogdan dan Biklen, yaitu: 

a. Naturalistik, penelitian kualitatif memiliki latar aktual 

sebagai sumber langsung data dan peneliti merupakan 

instrument kunci. 

b. Data deskriptif, data yang dikumpulkan lebih 

mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada 

angka-angka. 

c. Berurusan dengan proses, penelitian kualitatif lebih 

berkonsentrasi pada proses daripada dengan hasil atau 

produk. 

d. Induktif, penelitian kualitatif cenderung menganalisis 

data secara induktif.  

                                                           
        1Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruz 

Media, 2011), 22.  
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e. Makna, makna adalah kebutuhan yang esensial pada 

pendekatan kualitatif.2 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrument adalah peneliti sendiri.3Kedudukan peneliti 

dalam hal ini sebagai aktor sekaligus pengumpul 

data.Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan 

sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan atau 

pengamat pertisipan penuh. 

3. Lokasi Penelitian 

Pondok Modern Arrisalah Gundhik Slahung 

Ponororgo merupakan pondok yang santrinya 

kebanyakan datang dari luar jawa.Kepemimpinan kiai 

masih mengikuti jejak Rasulullah. Yang mana di zaman 

yang semakin maju sangat sulit untuk menemukan 

                                                           
       2Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), 2-4. 

       3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 400.  
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pemimpin yang menerapkan sifat-sifat bahkan perilaku 

ala Rasulullah, berhasil atau tidaknya suatu lembaga itu 

tergantung oleh pemimpinnya. Pemimpin yang amanah 

dan bertanggung jawab akan membawa santri dan 

ustadznya dalam hal kebaikan di dunia maupun di akhirat. 

Di Pondok Modern Arrisalah tersebut kepemimpinannya 

bisa dibilang seperti di atas, dibuktikan Pondok Modern 

Arrisalah memiliki santri yang cukup banyak dan juga 

ustadz-ustadz yang professional. Dengan 

mempertimbangkan segala hal dalam penelitian ini 

peneliti memilih lokasi di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh.4 Penelitian ini adalah 

                                                           
       4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129. 
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penelitian kualitatif, sehingga jenis datanya merupakan 

data kualitatif. Menurut Lofland dan Lofland sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.5 

Data pada penelitian ini didapatkan dari informasi 

yang dihimpun dari sumber-sumber data yang ada di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

Data tersebut dapat berupa hasil wawancara, obeservasi 

maupun dokumentasi dengan para santriwati, 

pengajar/ustadzah, pengasuh santriwati dan pimpinan 

Pondok Modern Arrisalah. 

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah 

para santriwati, pengajar/ustadzah, pengasuh santriwati 

dan pemimpin Pondok Modern Arrisalah. Dari pemimpin 

                                                           
       5Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 157. 
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Pondok Modern Arrisalah untuk memperoleh informasi 

mengenai gambaran secara terperinci bagaimana proses 

manajemen pesantren serta peran beliau dalam 

mengendalikan peraturan di Pondok Modern Arrisalah. 

Para santriwati Pondok Pesantren Arrisalah untuk 

memperoleh informasi mengenai pendapat mereka 

tentang kehidupan mereka di pondok serta bagaimana 

pendapat mereka tentang peraturan-peraturan yang 

berlaku di pondok untuk kehidupan mereka. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah percakapan 

antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya 

diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok 

subjek penelitian untuk dijawab yang bertujuan untuk 
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mendapatkan informasi.6 Di sini peneliti akan 

melakukan tanya jawab secara intensif dengan 

ustadz/ustadzah, santri, pemimpin pondok dan pihak-

pihak lain yang bersangkutan. Dengan menggunakan 

metode wawancara untuk mendapatkan informasi 

mengenai kepemimpinan yang dilakukan oleh kiai di 

Pondok Modern Arrisalah, dan juga untuk menggali 

informasi tentang strategi kepemimpinanan ala 

Rasulullah dalam mengembangkan budaya religius di 

Pondok Modern Arrisalah tersebut. 

Peneliti memilih wawancara terstruktur juga 

wawancara tidak terstruktur. Mengapa dengan 

wawancara terstruktur? Karena dengan merancang 

terlebih dahulu pertanyaan serta alternative jawaban 

yang mungkin akan diutarakan oleh ustadz/ustadzah, 

                                                           
       6Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2002), 130. 
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sebuah wawancara akan menghasilkan data yang 

diharapkan secara maksimal dan runtut. Dan dalam 

penelitian ini juga menggunakan wawancara tidak 

terstruktur, untuk menambah keakraban antara 

peneliti dengan narasumber, pertanyaan yang 

dilontarkan juga tidak terlalu berpatokan pada sebuah 

rencana yang telah tertulis, namun masih tetap 

bertanya seputar prophetic leadership dalam 

pengembangan budaya religius di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

informasi mengenai profil lembaga, struktur lembaga, 

sarana dan prasarana, jumlah pengajar dan santri di 

Pondok Pesantren Modern Arrisalah. Adapun data 

khusus yang akan peneliti tanyakan yaitu bagaimana 

kepemimpinan berbasis kenabian yang diterapkan di 

Pondok Pesantren Arrisalah.   
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b. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Observasi tidak 

terbatas pada orang saja, tetapi juga pada obyek-

obyek alam yang lain.7 Pada penelitian kali ini 

observasi dilakukan dengan mengamati segala hal 

yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan, seperti mengamati perilaku santri, 

kepemimpinan kiai serta ustadz/ustadzah.Peneliti 

juga tidak mengabaikan latar belakang pondok juga 

kegiatan yang berada di pondok. 

Observasi yang digunakan adalah observasi 

partisipatif, peneliti akan terjun langsung ke Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo yang 

                                                           
       7Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka 

Setia, 1998), 129. 
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terkait dengan kepemimpinan dan juga para santri 

supaya dapat memperoleh data yang maksimal serta 

akurat, karena telah masuk dalam ranah Pondok dan 

mengikuti kegiatan yang dilakukan di Pondok, lebih 

dekat dengan narasumber atau informan. 

Data tersebut berupa informasi mengenai 

profil lembaga, struktur organisasi, sarana dan 

prasarana, jumlah pengajar dan santri di Pondok 

Pesantren Arrisalah. Adapun data khusus yang akan 

peneliti amati yaitu penerapan kepemimpinan 

prophetic leadership yang diterapkan di Pondok 

Pesantren Arrisalah. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 
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lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

yang sudah tersedia dalam catatan 

dokumen.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karta dari seseorang.8 Dokumentasi 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Bisa 

berupa tulisan, gambar atau karya monumental 

seseorang. Hasil observasi atau wawancara akan lebih 

kredibel jika didukung dengan sebuah dokumen 

berupa foto-foto atau karya tulis akademik atau seni 

lainnya. Dokumentasi yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengabadikan kegiatan 

di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo berupa foto-foto serta video tentang 

kegiatan yang menunjang penelitian.  

                                                           
       8Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 158. 
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Rekaman juga merupakan pendokumentasian 

yang sangat dibutuhkan. Karena proses wawancara 

tidak akan mungkin mencatat dengan tangan atau 

hanya dengan sekedar mengingat apa saja yang 

diutarakan oleh informan, namun membutuhkan alat 

perekam sehingga dapat didengarkan kembali di 

rumah untuk menghindari ketidakakuratan jawaban 

dikarenakan lupa.  

Fungsi teknik ini adalah untuk memperoleh 

data mengenai profil lembaga, struktur organisasi, 

sarana dan prasarana, jumlah pengajar dan santri, 

penerapan kepemimpinan prophetic leadership di 

Pondok Pesantren Arrisalah. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis 

pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, 

catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah 
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dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai materi-materi tersebut dan untuk 

memungkinkan menyajikan apa yang sudah  

ditemukan kepada orang lain.9 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari  dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceriterakan kepada orang lain.10 Teknik 

analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis 

data kualitatif, konsep ini mengikuti Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan 

bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif 

                                                           
       9Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, 85. 

       10Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248. 
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dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus pada setiap tahapan penelitian,  

sehingga  sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.11 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam 

kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:12 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis 

yang mempertajam, memilih, memfokuskan, 

                                                           
       11Sugiyono, Metodologi Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), 335.  

       12Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, 129-135. 
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membuang, dan menyusun data dalam suatu cara 

di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverifikasikan. 

b. Model Data (Data Display) 

Model data didefinisikan sebagai suatu 

kumpulan informasi yang tersusun yang 

membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung  pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
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kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah  

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan.13 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

a. Ketekunan peneliti 

Dalam melakukan pengecekan keabsahan 

temuan maka peneliti melakukan uji kredibilitas 

data (validitas internal) dilakukan dengan : 

                                                           
       13Sugiyono, Metodologi Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), 252-

253. 
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memperpanjang pengamatan, meningkatkan 

ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus 

negative dan pengecekan anggota. Selain uji 

keabsahan (kredibilitas data) ada juga uji 

kesahihan (validitas) dan kendala (reliabilitas).14 

b. Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Bila penelitian melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

                                                           
       14Sugiyono, Metodologi Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2017), 401-

402. 
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mengecek kredibilitas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data. 

Triangulasi teknik, berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Peneliti menggunakan 

observasi partisipatif, wawancara mendalam dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama.15 

8. Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahap penelitian secara umum terdiri atas tahap pra-

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap 

analisis data. 

                                                           
       15Ibid., 330. 
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1. Tahap Pra-lapangan. Meliputi kegiatan menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, 

dan persoalan etika penelitian.16 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan. Meliputi memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan, dan berperan serta mengumpulkan 

data.17 

3. Tahap Analisis Data. Meliputi analisis selama dan 

setelah pengumpulan data.18 

  

                                                           
       16Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:  

Remaja Rosdakarya, 2013), 332. 

       17Ibid., 127. 

       18Ibid., 148. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah berdirinya Pondok Modern Arrisalah  

Dirintis oleh KH. Muhammad Ma’sum 

Yusuf bin Taslim semenjak tahun 1982 dari nol, 

setelah tamat KMI dan IPD Gontor dan membantu 

mengajar di pondok tersebut selama 20 tahun. 

Diresmikan oleh Guru beliau KH. Imam 

Zarkasy (pendiri dan direktur KMI Pondok Modern 

Gontor) pada 26 Pebruari 1985, dengan nama 

“Madinatul Thullab” (Kota Santri), kemudian 

berkembang menjadi Pondok Modern Arrisalah 

Program Internasional.1 

 

                                                           
       1Lihat Transkrip Dokumentasi kode 01/D/10-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 
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2. Letak Geografis Pondok Modern Arrisalah 

Letak geografis berada di Dusun Bakalan 

Desa Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo di mana Pondok Modern Arrisalah berdiri 

terletak pada 111o17 – 111o52 Bujur Timur dan 7 o 49 

- 8o 20 Lintang Selatan di sebelah bagian Barat Daya 

wilayah Propinsi Jawa-Timur.Memiliki ketinggian 

tempat antara 98 s/d 113 dpl dengan suhu udara 

berkisar antara 18oC- 31oC. 

 Kabupaten Ponorogo berbatasan sebelah 

utara dengan Kabupaten Madiun, sebelah selatan 

dengan Kabupaten Pacitan, sebelah timur dengan 

Kabupaten Trenggalek, dan sebelah barat dengan 

Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa-Tengah.2 

                                                           
       2Lihat Transkrip Dokumentasi kode 02/D/10-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 
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3. Visi, Misi, Arah dan Tujuan Pondok Modern 

Arrisalah  

a) Visi dan Misi 

Mencetak pemimpin dunia yang 

meneladani Rasulullah Saw. dalam segala hal 

dan berkepribadian seperti beliau. Di antara 

kepemimpinan beliau adalah: 

1) Imaman li-l-Muttaqin 

2) Khalifatan ‘ala-l-Ardli 

3) Rahmatan li-l-‘Alamin 

4) Mujahidin fi sabilillah 

Di antara kepribadian beliau adalah: 

1) Beriman kuat 

2) Beribadah betul 

3) Berakhlak mulia 

4) Berilmu banyak 
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5) Berwawasan luas 

6) Beramal shalih yang melimpah 

 Setelah tamat siap berjuang di 

manapun dengan profesi apapun sesuai dengan 

petunjuk Allah Swt. dan tuntunan Rasulullah 

Saw., untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan 

di akhirat yang diridlai Allah Swt. 

b) Arah dan Tujuan Pendidikan di Pondok Modern 

Arrisalah 

1) Kemasyarakatan 

 Kegiatan apapun yang akan dialami 

santri di masyarakat dididikkan di Pondok 

Modern Arrisalah. Dengan maksud supaya 

santri tidak canggung di masyarakat. Baik 

menjadi guru, pegurus organisasi, mubaligh, 

imam, pegawai dan lain-lain. Juga tidak 

segan dalam menghadapi kenyataan hidup 
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untuk mencari rejeki seperti: pertanian, 

perdagangan, perusahaan dan lain-lainnya 

sesuai dengan bakat masing-masing. 

2) Hidup Sederhana 

 Sederhana bukan berarti miskin, dan 

bukan berarti mendidik dan mengajari 

miskin, bahkan sebaliknya. Sedangkan 

kemewahan yang tidak kenal batas menjurus 

kepada kehancuran, tak kenal rasa 

kemanusiaan dan rasa syukur. 

3) Tidak Berpartai 

 Pendidikan pondok tidak ada sangkut 

pautnya dengan partai politik atau golongan. 

Tetapi justru menjadi perekat umat, diatas 

dan untuk semua golongan.3 

                                                           
       3Lihat Transkrip Dokumentasi kode 03/D/10-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 
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4. Struktur Organisasi Pondok Modern Arrisalah 

Struktur organisasi Pondok Modern 

Arrisalah di Kulliyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyah 

(KMI Putra) yakni pimpinan pondok dan direktur 

sekolah dijabat oleh KH. Muhammad Ma’shum 

Yusuf, kemudian wakil direktur sekolah dijabat oleh 

Ust. Shoiman Lukmanul Hakim; Ust. Winardi Yusuf; 

Ust. H. Sya’roni, direktur bidang kesiswaan oleh Ust. 

Abu Nashir Shiddiq; Ust. Sujono; Ust. Sarkam, 

kepala sekolah Madrasah Aliyah Arrisalah dijabat 

oleh Ust. Imam Ghazali. beserta Ust. Agus Santoso, 

kemudian kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Arrisalah dijabat oleh Ust. Budiono, beserta Ust. 

Imam Suharji, lalu di pengasuhan santri ada Ust. 

Djarot dan Ust. Muhammad Rijal Mustofa Hamid. 

Struktur organisasi Pondok Modern 

Arrisalah di Kulliyatu-l-Mu’allimat Al-Islamiyah 
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(KMI Putri) yakni pimpinan, pengasuh pondok dan 

direktur KMI dijabat oleh KH. Muhammad Ma’shum 

Yusuf, dan wakil direktur KMI dijabat oleh Ust. 

Shoiman Lukmanul Hakim; Ust. H. Sya’roni; dan 

Ust. Winardi Yusuf, lalu di wakil pengasuhan 

santriwati ada Ustdz. Indriatin.4 

5. Daftar Pengajar dan Santri di Pondok Modern 

Arrisalah 

a. Jumlah Guru Kulliyatu-l- Mua’alimin wa-l- 

Mu’allimat Al-Islamiyah 

1) Untuk guru di KMI Putra ada 137 orang. 

2) Untuk guru di KMI Putri ada 110 orang. 

b. Jumlah Santri-Santriwati  Kulliyatu-l- 

Mu’allimin wa-l- Mu’allimat Al- Islamiyah Tiap 

Kelas 

                                                           
       4Lihat Transkrip Dokumentasi kode 04/kD/10-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 
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1) Kelas I MTs  : 122 santri 

2) Kelas I Intensif : 41 santri 

3) Kelas II MTs  : 105 santri 

4) Kelas III MTs : 112 santri 

5) Kelas III Intensif : 45 santri 

6) Kelas I MA  : 62 santri 

7) Kelas II MA  : 122 santri 

8) Kelas III MA  : 108 santri 

Jumlah santri tahun ajaran 2018-2019 adalah 717 

santri.5 

6. Sarana dan Prasarana Pondok Modern Arrisalah 

Demi kelancaran proses belajar mengajar dan 

demi kenyamanan para santri dalam beraktivitas dan  

menuntut ilmu maka sarana dan prasarana menjadi 

kebutuhan yang sangat penting oleh suatu instansi 

                                                           
       5Lihat Transkrip Dokumentasi kode 05/D/10-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 
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pendidikan. Adapun sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh Pondok Modern Arrisalah yakni 

puluhan asrama, ruang kelas mencukupi, puluhan 

toilet, lab bahasa, lab komputer, perpustakaan, 

warung telephone (wartel), warung internet (warnet), 

lapangan-lapangan luas untuk kegiatan olahraga dan 

upacara, 2 meeting hall (aula pertemuan) dan 2 

gedung pertemuan lainnya (konsorsium dan 

reformasi), 1 Masjid Besar Allahu Akbar, tempat 

parkir yang banyak, kolam ikan, perkebunan jati; 

akasia manium; lamtorogung; kelengkeng; mangga 

dan mente, pabrik tahu, koperasi santri dan koperasi 

pondok, dapur pondok, ruangan makan para santri, 

ruang tamu, dan beberapa gedung lainnya.6 

 

                                                           
       6Lihat Transkrip Dokumentasi kode 06/D/10-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 
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B. Deskripsi Data Khusus  

1. Data tentang Strategi Prophetic Leadership dalam 

Pengembangan Budaya Religius di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo 

Prophetic Leadership merupakan 

kepemimpinan berbasis kenabian, yang mana 

pemimpin berlandaskan pada sifat-sifat Nabi. 

Kepemimpinan berpengaruh sangat besar terhadap 

suatu lembaga. Dalam proses kepemimpinannya 

memberikan pengaruh baik secara sosial maupun 

emosional kepada orang lain. Dalam hal ini peneliti 

melihat bagaimana pemimpin merencanakan 

program-program pembiasaan yang selanjutnya akan 

diterapkan untuk santri-santriwatinya. 

Kepemimpinan kiai mempunyai peran yang 

urgen dalam membentuk kualitas kepribadian 

danakhlakkul karimah para santri. Dalam hal ini 
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kepemimpinan yang dilakukan oleh bapak kiai ialah 

membina para ustadz-ustadzah dan para santri-

santriwatinya agar berhasil untuk mencapai tujuan 

dari pendidikan di Pondok Modern Arrisalah 

tersebut. Pemimpin berkoordinasi baik dengan para 

ustadz-ustadzah dalam mengarahkan santri-

santriwatinya agar memiliki kepribadian yang baik, 

memiliki disiplin dalam sholatnya. Seperti yang 

diutarakan oleh ustadzah Nurul Syamsiyah sebagai 

salah satu Mu’allimah Darsu Tarbiyah dan Ta’lim 

KMI putri: 

“Kepemimpinan berbasis kenabian adalah 

kepemimpinan yang meneladani atau membawa sifat-

sifat dari kenabian dalam kepemimpinanannya, atau 

berpegang teguh terhadap risalah kepemimpinan 

Nabi.Terdapat 4 sifat-sifat Nabi yang biasanya 

diteladani oleh para pemimpin berbasis kenabian yaitu 

sidik, fathonah, amanah dan tabligh. Keempat sifat 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan 

seorang pemimpin.”7 

                                                           
       7Lihat Transkrip Wawancara kode 01/W/03-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 
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Pengertian kepemimpinan berbasis kenabian 

juga hampir sama seperti yang diungkapkan oleh 

ustadz Shoiman Lukmanul Hakim selaku wakil 

direktur sekolah: 

“Kepemimpinan berbasis kenabian merupakan 

kepemimpinan yang bersuri tauladan terhadap risalah 

kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. yang mana 

segala perbuatan yang dilakukan pemimpin hanya 

karena Allah, yang berlandasan pada Al-qur’an dan 

hadist. Pemimpin berusaha mengikuti risalah 

kepemimpinan Rasulullah dalam kepemimpinannya, 

dan mempertahankan pembelajaran agama untuk 

menciptakan religuitas lembaga.”8 

 

Kepemimpinan Rasul tak lepas dari 

mengajak umat untuk berakhlak baik, berbuat baik 

dan mengajarkan tentang agama yang dibawanya. Di 

dalam kepemimpinan kiai terdapat usaha kiai 

dalampenerapan prophetic leadership yang sudah 

terdapat di Pondok Modern Arrisalah, seperti yang 

                                                           
       8Lihat Transkrip Wawancara kode 03/W/04-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 
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dipaparkan oleh ustadzah Nova Indrawati salah satu 

pengasuh santriwati di Pondok Modern Arrisalah: 

“Usaha yang dilakukan oleh kiai dalam 

mengembangkan budaya religius di pondok 

berlandaskan dengan visi misi yang telah dibuat, 

semua kegiatan yang ada di Pondok Modern Arisalah 

bernilai pendidikan dan meneladani kepemimpinan 

Rasulullah. Melalui program kegiatan wajib ataupun 

program ekstrakuler di pondok, untuk membentuk 

mental dan karakter para santrinya.”9 

 

Pemimpin berusaha menjadi tauladan yang 

baik bagi ustadz-ustadzah maupun santri-

santriwatinya. Kepemimpinan kiai di pondok lebih 

menekankan terhadap praktik riil dibandingkan 

dengan teori seperti yang diungkapkan oleh ustadzah 

Nurul Syamsiyah selaku Mu’alimah Darsu Tarbiyah 

dan Ta’lim KMI Putri: 

“Untuk masalah penerapan prophetic leadership tidak 

jauh-jauh dari visi misi yang telah ada, bagaimana 

seorang meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw.dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

kemudian memberikan contoh terhadap para ustadz-

ustadzah begitu juga kepada para santri. Seperti 

disiplin dalam melakukan sholat berjamaah, 
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membiasakan berdoa sebelum dan setelah melakukan 

apapun.Akan dikenakan hukuman ketika melanggar 

tata tertib tersebut baik untuk para santri maupun 

ustadz-ustadzah.”10 

 

Hal di atas juga hampir sama dengan yang 

dipaparkan oleh ustadz Shoiman Lukmanul Hakim 

selaku wakil direktur sekolah yaitu: 

“Usaha pimpinan Pondok Modern Arrisalah dalam 

penerapan prophetic leadership dengan berusaha 

menjadi pemimpin yang berlandaskan dengan 

kepemimpinan Rasulullah, memiliki sifat-sifat kurang 

lebih sama dengan yang diajarkan Nabi terhadap 

umatnya. Berusaha menjadi tauladan yang baik bagi 

ustadz-ustadzah dan para santri, berusaha 

membimbing dalam hal kebaikan seperti memiliki 

sikap saling menghormati dan berakhlakul karimah 

seperti harapan pemimpin pondok. Membiasakan 

disiplin dalam sholat berjamaah untuk menciptakan 

religuitas Pondok Modern Arrisalah.”11 

Peneliti melihat pemimpin langsung 

memberikan contoh nyata daripada sekedar teori atau 

lebih dikenal dengan istilah Al-Amru wal-Al_’amal 

hal ini berarti bahwa beliau menggunakan metode Al-
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qudwah atau sistem teladan.12 Sehingga seluruh 

elemen yang ada di Pondok Modern Arrisalah tunduk 

dan patuh terhadap perintah kiyai secara sadar dan 

suka rela, karena kiyai selalu memberi contoh 

dibandingkan hanya sekedar memberi teori. 

Dengan adanya penerapan prophetic 

leadership pemimpin juga berusaha dalam 

mengembangakan budaya religius dengan 

menggunakan pendekatan-pendekatan seperti yang 

diungkapkan oleh ustadzah Nova Indarwati selaku 

pengasuh santriwati putri di Pondok Modern 

Arrisalah: 

“Agar kehidupan seluruh santri, guru dan semua 

penghuni didalamnya teratur, damai, aman maka 

sesuai apa yang dikatakan bapak pemimpin harus 

menerapkan “management sholat berjamaah tepat 

waktu”, insyaallah seseorang kalau sholat jamaahnya 

baik maka kehidupannya akan baik pula. Dan orang 
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kalau ingin kehidupannya baik harus memperbaiki 

sholat jama’ahnya.”13 

Diungkapkan oleh ustadazah Nurul 

Syamsiyah selaku Mu’alimah Darsu Tarbiyah dan 

Ta’lim KMI Putripendekatan yang dilakukan oleh 

pemimpin Pondok Modern Arrisalah: 

“Mengajarkan para santri dalam hal berdisiplin waktu 

dan perizinan. Disiplin waktu dalam hal ini dengan 

melakukan sholat berjamaah, yang mana ketika ada 

seorang santri yang tidak mengikutinya akan 

dikenakan hukuman. Melatih para santri kelas 3 

bertanggung jawab menjadi seorang guru yang sesuai 

dengan kaidah-kaidah yang sudah dicetuskan oleh 

pimpinan pondok.”14 

Hal serupa juga diungkapkan oleh ustadz 

Shoiman Lukmanul Hakim selaku wakil direktur 

sekolah: 

“pendekatan yang digunakan dalam hal ini lebih ke 

praktik riil di mana pemimpin langsung memberikan 

contoh. Memberitahu kepada seluruh warga pondok 

untuk selalu berpedoman terhadap risalah para 

Nabi.Umumnya terdapat 4 sifat Nabi yang diteladani, 
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salah satu prinsip kepemimpinan berbasis 

kenabianialah menjadikan segala aktivitas yang 

dilaksanakan sebagai ibadah mengharap ridha 

Allah.”15 

Dalam hal ini peneliti melihat pemimpin 

tidak banyak berbicara dan menghimbau, akan tetapi 

beliau langsung memberikan contoh atau praktek riil 

terhadap para warga pondok. Pemimpin berusaha 

menjadi contoh yang baik dalam tingkah laku 

maupun perkataannya.16 

Terdapat beberapa metode yang digunakan 

dalam penerapan prophetic leadrership. Metode ini 

digunakan oleh kiai untuk membiasakan para santri 

untuk mengikuti ajaran agama terutama ajaran para 

Rasul, pembiasaan ini dilakukan agar para ustadz-

ustadzah dan santri memiliki perilaku-perilaku yang 
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baik dan sesuai ajaran agama. Di ungkapkan oleh 

utadzah Nova Indrawati selaku pengasuh santriwati 

Pondok Modern Arrisalah: 

“Bahwa beliau mengajarkan kepada santrinya untuk 

selalu menjaga sholatnya atau management sholat 

yang diutamakan dimana bagi santri-santriwati yang 

telat dalam melakukan sholat berjamaah maka akan 

dikenai hukuman. Membiasakan berdoa untuk 

mengawali segala sesuatu dan mengakhiri juga 

dengan berdoa. Membiasakan membantu orang lain 

atau berbagi yang ditanamkan sejak dini, melatih 

amanah dalam segala hal. Membiasakan juga untuk 

selalu menghormati yang lebih tua. Dilatih untuk 

bermusyawarah dan mengambil sebuah keputusan, 

melakukan kerja sama antar sesama dengan baik.”17 

Metode di atas yang diungkapkan oleh ustadz 

Nova Indrawati hampir sama dengan yang 

diungkapkan oeh ustadzah Nurul Syamsiyah selaku 

Mu’alimah Darsu Tarbiyah dan Ta’lim KMI Putri: 

“Beliau selalu mengajarkan untuk selalu berdisiplin 

dalam sholat berjamaah, membiasakan selalu berkata 

jujur, membiasakan berbuat baik terhadap siapapun. 

Tak hanya para santri yang dibiasakan untuk disiplin 

waktu para ustadz-ustadzah pun juga dilatih untuk 

tepat waktu dalam jam mengajar, kalaupun tidak 
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masuk harus menyertakan surat keterangan, para 

ustadz-ustadzah dibiarkan tidak masuk ketika ada 

urusan yang benar-benar mendesak.”18 

Di atas menjelaskan bahwa pemimpin selalu 

menekankan untuk para santri maupun warga 

pondok untuk mengutamakan sholat dan 

memanagement sholatnya agar tetap terjaga baik. 

Hal di atas mengindikasikan bahwa segala program 

kegiatan yang ada di pondok harus mengadaptasi 

dari proses manajemen shalat, yaitu harus teratur, 

tepat waktu dan selaras seirama. Peneliti melihat 

bahwa management sholat disana benar-benar 

dilakukan, ketika bel bunyi menandakan waktu 

sholat telah tiba  para santripun bergegas untuk 

melaksanakan sholat berjamaah.19 
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Dalam penerapan prophetic leadership tidak 

hanya pemimpin yang harus andil sendiri. Bantuan 

dari para ustadz-ustadzah diperlukan untuk melatih 

para santri kelak menjadi seorang pemimpin entah 

itu di suatu lembaga ataupun masyarakat yang tetap 

berpedoman pada kepemimpinan para Rasul, melalui 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Hal itu dijelaskan oleh ustadz Shoiman Lukmanul 

Hakim selaku wakil direktur sekolah: 

“Pemimpin tidak hanya sendiri dalam melakukan 

penerapan prophetic leadership akan tetapi dibantu 

oleh para ustadz-ustadzah, staf maupun 

santri.Bersama para ustadz-ustadzah kiai berusaha 

untuk mengevaluasi program-program yang telah 

dilaksanakan di pondok, kemudian selalu berusaha 

memperbaiki program-pogram yang akan 

dilaksanakan dengan bantuan para ustadz-ustadzah 

maupun staf yang ada.”20 

Dalam pelaksanaaan prophetic leadership di 

Pondok Modern Arrisalah pimpinan melibatkan para 
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dewan guru dan juga pengasuhan santri, agar dalam 

penerapan prophetic leadership tersebut dapat 

terlaksana dengan baik. Dipaparkan juga oleh 

ustadzah Nova Indrawati selaku pengasuh santriwati 

Pondok Modern Arrisalah: 

“Pemimpin melibatkan para ustadz-ustadzah, staf-staf 

serta para santri untuk terlibat dalam pengusahaan 

penerapan prophetic leadership atau kepemimpinan 

berbasis kenabian. Kiai bekata kalau semua program 

yang akan dijalankan kalau tanpa adanya bahu-

membahu antar sesame warga pondok pastinya tidak 

akan berjalan sesuai rencana. Demi kelangsungan 

kehidupan pondok dan demi tercapainya tujuan 

pondok maka kerja sama yang dilakukan harus benar-

benar direncanakan dengan matang.”21 

Bisa diambil kesimpulan bahwa yang terlibat 

dalam pengusahaan penerapan prophetic leadership 

di Pondok Modern Arrisalah melibatkan pemimpin 

dan seluruh warga pondok. Hal ini peneliti lihat 

ketika diadakan kumpul kamisan dalam rangka 
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evaluasi dan perbaikan terhadap program-program 

yang dilaksanakan22 

2. Data tentang Faktor-faktor Pendukung dan 

Penghambat Penerapan Prophetic Leadership 

dalam Pengembangan Budaya Religius di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo 

Dalam hal penerapan tentunya mendapati 

beberapa faktor-faktor yang menjadi pendukung 

dalam penerapan, dalam hal ini beberapa faktor 

pendukung yang akan menjadi dasar terciptanya 

penerapan prophetic leadership. Di mana di zaman 

yang semakin berkembang ini dibutuhkan seorang 

pemimpin yang mampu mengajarkan kepada para 

remaja bagaimana moral yang baik, akhlak yang baik 

dan juga tak hanya urusan dunia saja yang 
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dipentingkan akan tetapi urusan akhiratpun menjadi 

hal penting, bukan hanya ilmu umum saja akan tetapi 

ilmu agama juga harus menjadi hal penting.   

Di sini terdapat beberapa faktor pendukung 

dalam penerapan prophetic leadership di Pondok 

Modern Arrisalah. Berikut yang diutarakan oleh 

ustadzah Nurul Syamsiyah selaku Mu’alimah Darsu 

Tarbiyah dan Ta’lim KMI Putri: 

“Yang menjadi pendukung diterapkannya prophetic 

leadership bahwa kesadaran akan pentingnya 

pemimpin yang berlandasan pada sifat-sifat 

Rasulullah Saw.di era zaman yang semakin 

berkembang saat ini, maka sangat dibutuhkan seorang 

pemimpin yang dapat menangani keadaan di zaman 

yang semakin berkembang ini.kewibawaan kiaipun 

juga menjadi salah satu faktor pendukung, kiai sangat 

disegani oleh para ustadz-ustadzah maupun para 

santrinya.”23 

 

Hampir sama dengan yang diutarakan 

ustadzah Nurul Syamsiyah. Ustadzah Nova 
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Indrawati selaku pengasuh santriwati Pondok 

Modern Arrisalah memaparkan bahwa: 

“Faktor pendukung dari penerapan prophetic 

leadership adalah pemimpin yang benar-benar 

berlandasan agama yang kuat dan kepemimpinan 

Rasulullah. Para ustadz-ustadzah yang sadar akan 

kebutuhan pemimpin untuk mengatasi era zaman yang 

semakin maju ini. Sadar akan pendidikan akhlak 

remaja saat ini, akhlak para santri yang dibutuhkan 

ketika para santri berada di tengah-tengah masyarakat. 

Menghindari kepemimpinan yang semakin maju dan 

mengunggulkan kepada pendidikan umum saja.”24 

 

Sedangkan menurut ustadz Shoiman 

Lukmanul Hakim selaku wakil direktur sekolah. 

Beliau memaparkan berikut: 

“Faktor pendukung tentunya kewibawaan yang 

dimiliki oleh kiai dan itu terbentuk sudah lama yaitu 

ruh sam’an wa tho’atan atau sendiko dawuh seluruh 

penghuni pondok. Para penghuni (santri, guru, 

pengurus) tunduh patuh pada perintah kiai. Kalau kiai 

bilang tunggu maka ya ditunggu. Apapun yang 

dilakukan kiai ketika itu baik maka semua warga 

pondok, baik untuk mengikutinya. Karena kiai adalah 

teladan bagi para ustadz-ustadzah maupun 

santrinya.”25 
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Dari pemaparan diatas terdapat beberapa 

faktor pendukung dari penerapan prophetic 

leadership di Pondok Modern Arrisalah, salah satu 

faktor pendukungnya adalah kesedaran akan 

kebutuhan pemimpin yang dapat membawa tidak 

hanya di kehidupan dunia akan tetapi akhirat juga 

diperlukan. Selain hal tersebut ternyata kewibawaan 

kiai juga termasuk salah satu faktor pendukung yang 

menjadi salah satu hal yang mendukung penerapan 

prophetic leadership di Pondok Modern Arrisalah. 

Peneliti melihat kiai merupakan sosok yang disegani 

oleh para santrinya ketika beliau sedang berceramah 

ataupun dalam hal tauladan yang baik.26 

Tak hanya faktor pendukung saja terdapat 

beberapa hambatan dalam penerapan prophetic 
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leadership. Di mana faktor pendukungpun juga bisa 

menjadi hambatan dan sebaliknya. Seperti yang 

diungkap ustadzah Nurul Syamsiyah selaku 

Mu’alimah Darsu Tarbiyah dan Ta’lim KMI Putri: 

“Terkadang pemikiran kiai dianggap kurang oleh para 

ustadz-ustadzah. Kurangnya kesadaran akan 

kebutuhan pemimpin yang membawa kebaikan, 

kesadaran diri sendiri untuk perubahanjuga 

merupakan faktor penghambat. Bagi mereka yang 

tidak tahu dalam masalah agama, maka akan masa 

bodoh terhadap pemikiran kiai yang di anggap kuno 

ataupun terlalu berat jika harus dilakukan.”27 

Hal serupa tentang hambatan dari penerapan 

prophetic leadership juga diutarakan oleh ustadz 

Shoiman Lukmanul Hakim selaku wakil direktur 

sekolah: 

“Pemikiran kiai dianggap terlalu berat oleh para 

ustadz, maka akan dilakukan audiensi. Akan tetapi 

tetap saja segala hal tunduk patuh pada perintah kiai. 

Akan tetapi tetap saja segala hal tunduk patuh pada 

perintah mudir atau kiai, karena kiai merupakan 

tauladan yang seharusnya ketika pemikiran seorang 

pemimpin membawa kebaikan, maka hendaknya 

harus dipatuhi atau dilaksanakan. Ketika pemimpin 
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membawa hal buruk dalam kepemimpinanya maka hal 

itu boleh ditolak ataupun dibantah.”28 

Hal berbeda disampaikan oleh ustadzah 

Novi Indrawati selaku pengasuh santriwati Pondok 

Modern Arrisalah yang mengungkapkan tak hanya 

kesadaran ataupun kebutuhan akan tetapi faktor 

internal dan juga faktor eksternal juga menjadi 

hambatan dari penerapan prophetic leadership: 

“Dari internal (dari dalam individu): Malas. Anak 

yang datang ke pondok yang tak mempunyai tujuan 

untuk menuntut ilmu sepenuh hati lilibadah, 

cenderung bermalas-malasan menjalani hari-hari. Dia 

tidak akan mendapat hasil pembiasaan, dia 

beranggapan bahwa pembiasaan tersebut mengekang 

kebebasan atau keinginannya. Mudah putus asa. 

Dari faktor eksternal (dari luar individu) Lingkungan 

keluarga. Anak yang memiliki kebiasaan buruk dari 

rumah lebih sulit menerima pembiasaan dari pada 

anak yang sudah memiliki pembiasaan yang baik dari 

rumah. mungkin sebelum masuk pondok anak terbiasa 

meninggalkan sholat, tidak merapikan barang-barang 

pribadi, berkata kasar kepada orang tua. Pengaruh 

teman. Anak yang bergaul dengan teman yang 

memiliki kebiasaan buruk maka anak tersebut akan 

terpengaruh kebiasaannya teman sebayanya, hal itu 

sangatlah dominan. Misalkan mengajak untuk bolos 
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sekolah, pura-pura sakit, tak berbahasa resmi dan lain-

lain.”29 

Ketika ada beberapa hambatan lembaga 

hendaknya dapat mengupayakan untuk mengubah 

hambatan tersebut menjadi faktor pendukung atau 

paling tidak meminimalisir hambatan tersebut. Peran 

kiai di sini mengusahakan yang terbaik dan 

memberikan perbaikan-perbaikan yang diharap 

kedepannya dapat sesuai dengan tujuan pondok. 

Seperti yang dijelaskan oleh  ustadz Shoiman 

Lukmanul Hakim selaku wakil direktur sekolah: 

“Upaya kiai dalam mengatasi hambatan-hambatan 

yang ada, kiai berusaha memberikan yang terbaik dan 

melakukan perbaikan dan perbaikan sampai yang 

diharapkan dari penerapan prophetic leadership 

tersebut sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah 

diprogram oleh pondok dengan staf maupun ustadz-

ustadzah. Pemimpin berusaha memberikan yang 

terbaik untuk kelayakan para santrinya, agar mereka 

nantinya bisa mewujudkan cita-cita mereka.”30 
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Hal serupa juga diutarakan oleh ustadzah 

Nurul Syamsiyah selaku Mua’limah Darsu Tarbiyah 

dan Ta’lim KMI Putri, bahwa kiai selalu 

mengadakan perubahan-perubahan demi kebaikan 

penerapan prophetic leadership di Pondok Modern 

Arrisalah. Berikut ungkap beliau: 

“Dalam mengatasi hambatan yang terjadi kiai 

memberikan arahan, mengutarakan kebenaran dari 

meneladani sifat-sifat Rasulullah, terkadang 

melakukan perubahan-perubahan program atau tata 

tertib agar warga pondok memahami akan pentingnya 

kepemimpinan yang meneladani sifat-sifat 

Rasulullah.Melalui metode tausiyah menjelaskan 

dampak begitupun manfaatnya.”31 

Penanaman akhlak yang baik pun juga 

diperlukan ketika mengatasi hambatan dari 

penerapan prophetic leadership. Akhlak yang baik 

memudahkan kiai dalam mengarahkan para santri 

untuk melakukan kebaikan seperti yang diajarkan 
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oleh Rasulullah. Hal tersebut di ungkapkan oleh 

ustadzah Novi Indrawati selaku pengasuh santriwati 

Pondok Modern Arrisalah: 

“Untuk mengatasi hambatan-hambatan dari penerapan 

prophetic leadership dengan menanamkan sejak dini 

akhlak yang baik, berlaku sopan pada setiap orang, 

saling menghormati dan menghargai, selalu berkata 

jujur pada diri sendiri maupun orang lain, 

menanamkan sikap disiplin dalam segala hal. 

Diajarkan untuk amanah dalam segala hal. Berakhlak 

terpuji mrupakan salah satu ajaran yang agama yang 

dibawa oleh  Nabi Muhammad.”32 

Dalam kenyataannya akan banyak sekali 

hambatan-hambatan serta kendala yang dihadapi kiai 

dalam kepemimpinannya. Ketika hal tersebut terjadi 

kiyai senantiasa melakukan islah atau perbaikan dan 

pembenahan. Hal tersebut dinyatakan kiai melalui 

metode tausiyah dipercaya efektif untuk 

memberikan pemahaman kepada santri terhadap 

perkara atau sesuatu berikut dampak dan 
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manfaatnya. Pemimpin berusaha memberikan yang 

terbaik dan melakukan perbaikan dan perbaikan 

sampai apa yang diharapkan dari penerapan tersebut 

sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah 

diprogram oleh pemimpin pondok dengan para staf 

maupun ustadz-ustadzah.33 

3. Data tentang Hasil Penerapan Prophetic 

Leadership dalam Pengembangan Budaya 

Religius di Pondok Modern Arrisslah Ponorogo 

Ketika ada penerapan hendaknya ada yang 

ingin dicapai dari suatu penerapan tersebut. Di 

Pondok Modern Arrisalah ada beberapa hal yang 

ingin dicapai salah satunya para alumni yang telah 

keluar dari pondok tersebut dapat memberi contoh 

terhadap yang lain, para santri terbiasa dengan hal-
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hal yang baik sesuai dengan ajaran agama. Seperti 

yang dipaparkan oleh ustadzah Novi Indrawati 

selaku pengasuh santriwati Pondok Modern 

Arrisalah: 

“Paham betul terhadap agama Islam (sebagai kiai, 

ilmuan muslim, pemimpin umat dan lain-lain). 

Mampu melaksanakan Islam dan mengajarkannya 

(ustadz atau guru, pendidik). Menguasai Bahasa Arab 

dan Inggris secara aktif dalam berbicara, membaca 

dan menulis (penceramah, penulis, penjelajah 

berbagai buku). Bisa melanjutkan studi di berbagai 

jurusan agama atau umum di perguruan tinggi dalam 

dan luar negri. Siap terjun langsung ke masyarakat 

dengan berbagai perjuangan dan profesi.”34 

Hal serupa juga diutarakan oleh ustadzah 

Nurul Syamsiyah selaku Mu’alimah Darsu Tarbiyah 

dan Ta’lim KMI Putri. Bahwa dengan adanya 

penerapan prophetic leadership ada beberapa hal 

yang ingin di capai dari penerapan tersebut. 

Termasuk memiliki akhlak baik dan terpuji adalah 

salah satunya. Beliau mengutarakan sebagai berikut: 

                                                           
       34Lihat Transkrip Wawancara kode 02/W/03-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 
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“Ustadz-ustadzah paham betul tentang pengajaran 

mengenai agama. Begitu juga dengan para santri agar 

mempunyai bekal ketika mereka sudah menjadi 

alumni dari Pondok Modern Arrisalah. Dengan 

membawa bekal ilmu umum maupun agama yang 

kuat, maka akan menciptakan generasi yang baik pula 

ketika berada di tengah-tengah masyarakat.”35 

Sedangkan menurut ustadz Shoiman 

Lukmanul Hakim selaku wakil direktur sekolah 

bahwa hasil yang ingin dicapai dari penerapan 

prophetic leadership yaitu mental kepemimpinan 

yang berlandasan risalah Rasulullah. Beliau 

memaparkan berikut: 

“Yang ingin dicapai dari penerapan prophetic 

leadership adalah agar para santri memiliki mental 

kepemimpinan yang berlandasan risalah Rasulullah, 

memiliki bekal akhalakul karimah, sikap jujur, dan 

amanah dalam segala hal. Bekal ketika telah menjadi 

alumni. Bekal ketika kelak mereka menjadi seorang 

pemimpin, diharapakan mampu menghadapi 

tantangan di era zaman yang semakin maju ini dengan 

tetap teguh berlandasan kepemimpinan Rasulullah.”36 

Di atas dapat disimpulkan bahwa yang ingin 

dicapai dari penerapan prophetic leadership adalah 

                                                           
       35Lihat Transkrip Wawancara kode 01/W/03-III/2019 di lampiran 
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       36Lihat Transkrip Wawancara kode 03/W/04-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 
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akhlak yang terpuji, mental kepemimpinan yang 

berlandasan kepemimpinan Rasulullah, tidak hanya 

ilmu umum akan tetapi ilmu agama juga menjadi hal 

penting, dengan tercapainya hal-hal tersebut maka 

budaya religius yang sudah berjalan di Pondok 

Modern Arrisalah akan berkembang semakin baik 

untuk menghadapi era zaman sekarang yang 

teknologinya semakin canggih, para remaja yang 

semakin mengikuti trend zaman sekarang, moral 

yang sering kali dianggap remeh. Dengan adanya 

penerapan prophetic leadership ini sedikit lebih 

membantu para remaja agar tetap memiliki akhlak 

baik, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang 

terpuji demi masa depan yang baik juga. 

Untuk melihat adanya ketercapaian dalam 

penerapan prophetic leadership, ada beberapa 

indikator keberhasilan dari penerapan prophetic 
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leadership seperti paham betul terhadap ajaran 

agama Islam, mampu menajarkan Islam dan 

mengajarkannya seperti yang diungkapkan oleh 

ustadzah Nova Indrawati selaku pengasuh santriwati 

Pondok Modern Arrisalah: 

“Adapun beberapa indikator keberhasilan dari 

penerapan prophetic leadership di Pondok Modern 

Arrisalah yaitu paham betul terhadap ajaran agama 

Islam.Mampu melaksanakan Islam dan 

mengajarkannya.menguasai Bahasa Arab dan Inggris 

secara aktif dalam berbicara, membaca dan menulis. 

Bisa melanjutkan studi di berbagai jurusan agama atau 

umum di perguruan tinggi didalam dan luar negeri. 

Siap terjun langsung ke masyarakat dengan berbagai 

perjuangan dan profesi.”37 

Dalam pengamatan peneliti melihat bahwa 

akhlaklah yang di utamakan di mana santri-santri 

tunduk terhadap tata tertib dan perkataan benar 

ustadz tak hanya santri ustadz-ustadzahpun juga 

tunduk dengan perkataan pemimpin.38 Tata tertib 

                                                           
       37Lihat Transkrip Wawancara kode 02/W/03-III/2019 di lampiran 

skripsi ini. 

       38Lihat Transkrip Observasi  kode01/O/04-III/2019di lampiran 

skripsi ini. 
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dibuat tidak jauh dari ajaran agama, program-

program ekstrakulikuler maupun program-program 

pondok lainnya yang difungsikan untuk membentuk 

jati diri santri juga dibuat tidak melenceng dari ajaran 

agama Islam dan risalah Nabi. Ustadzah Nurul 

Syamsiyah selaku Mu’alimah Darsu Tarbiyah dan 

Ta’lim KMI Putri memaparkan berikut: 

“Santri memiliki akhlak yang baik. Santri senantiasa 

tunduk patuh terhadap kiai. Memiliki sikap sopan  

terhadap siapapun. Senantiasa menghormati yang 

lebih tua. Terpeliharanya ideologi 

pondok,ditanamkannya sifat amanah pada diri santri. 

Sifat-sifat tersebut mulai ditanamkan dalam diri 

masing-masing santri sejak mereka duduk dibangku 

TK, sedini mungkin telah diajrakan tentang hal-hal 

kebaikan agar kelak mereka tumbuh dengan memiliki 

akhlak yang baik.”39 

Ustadz Shoiman Lukmanul Hakim selaku 

wakil direktur sekolah mengungkapkan berikut: 

“Dengan kepemimpinan yang berbasis sifat-sifat 

Rasulullah diharapkan seluruh santri dan seluruh 

penghuni Pondok Modern Arrisalah bisa seperti apa 

yang diharapkan oleh pemimpin dan tujuan yang telah 

dibuat. Karena segala hal entah dari program pondok 
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(kegiatan-kegiatan) didasarkan pada visi misi pondok 

yaitu mencetak generasi rabbaniyun (mentauhidkan 

Allah) dan mengikuti Rasulullah dalam sunah-

sunahnya.”40 

Bisa dilihat dari hasil wawancara di atas 

bahwa terdapat beberapa indikator keberhasilan dari 

penerapan prophetic leadership di Pondok Modern 

Arrisalah adalah sebagai berikut: 

a. Santri senantiasa tunduk patuh pada perintah 

kiyai. 

b. Terpeliharanya budaya pesantren dan 

ideologinya karena kiyai senantiasa istiqomah. 

c. Terciptanya suasana pondok yang tertib, teratur 

dan damai. 

d. Terciptanya sikap atau akhlakul karimah santri 

secara continue. 

Hasil penerapan dari penerapan prophetic 

leadership di Pondok Modern Arrisalah dalam 
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skripsi ini. 



126 

 

 

mengembangkan budaya religius adalah usaha 

pemimpin yang selalu memberi perbaikan-perbaikan 

mengikuti perkembangan zaman agar para santri 

tidak ketinggalan dalam ilmu umum dan juga ilmu 

agama yang terpenting. Seperti diungkap oleh ustadz 

Shoiman Lukmanul Hakim selaku wakil direktur 

sekolah: 

“Hasil dari penerapan prophetic leadership.Para 

santri-santriwati menjadi tertib dengan peraturan, 

memiliki disiplin waktu terhadap sholat berjamaah, 

selalu berkata jujur pada diri sendiri bahkan dengan 

orang lain, memiliki akhlak yang baik, menjujung 

tinggi nilai-nilai keagamaan, berpegang teguh 

terhadap kebenaran, memiliki sikap tegas dan cepat 

dalam mengambil suatu keputusan seperti yang 

diajarkan oleh Rasulullah.”41 

Ungkapan yang sama tentang hasil dari 

penerapan prophetic leadership di Pondok Modern 

Arrisalah Ponorogo juga dilontarkan Ustadzah Nurul 

Syamsiyah selaku Mu’alimah DrasuTarbiyah dan 

Ta’lim KMI Putri berikut: 
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“Para santri selalu berdisiplin waktu dalam hal sholat 

berjamaah, selalu berkata jujur pada setiap hal, 

melakukan doa sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan apapun, hormat terhadap yang lebih tua, 

berlaku sopan terhadap siapa saja.mereka para santri 

diajarkan untk memiliki akhlak yang baik, baik 

terhadap guru atau ustadz-ustadzah maupun dengan 

teman sebaya bahkan dengan warga masyarakat diluar 

pondok.”42 

Kesimpulannya, peneliti melihat memang 

benar para santri sangat disiplin dalam melakukan 

sholat berjamaah atau bisa disebut management 

sholat, di Arisalah diajarkan agar tepat waktu dalam 

mengerjakan sholat dimanapun atau dalam keadaan 

apapun, kecuali keadaan darurat. Kedisiplinan sholat 

bisa dilihat ketika sudah waktunya jam sholat maka 

para santri-santriwati bergegas segera menuju 

masjid, apabila ada beberapa santri yang tidak 

mengerjakan sholat berjamaah maka akan dikenai 

                                                           
42Lihat Transkrip Wawancara kode 01/W/03-III/2019 di lampiran skripsi 
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hukuman berupa hafalan surat-surat yang telah 

ditentukan.43 

Saat peneliti menanyakan hasil dari 

penerapan prophetic leadership dalam 

mengembangkan budaya religius kepada ustadzah 

Nova Indrawati selaku pengasuh santriwati Pondok 

Modern Arrisalah, maka beliau mengungkapkan 

berikut: 

“Mahdhah: penghambaan kepada Allah secara 

langsung. Contoh: wudhu, tayamum, mandi hadats, 

adzan, iqomah, shalat, membaca Al-Qur’an, iktikaf, 

puasa, haji, umroh, tahfidz Al-Janazah. Ghoiru 

mahdhah: tidak murni semata hubungan dengan Allah 

yaitu ibadah yang disamping sebagai hubungan hamba 

dengan Allah juga hubungan interaksi antara hamba 

dengan makhluk lainnya. Rumusnya perbuatan baik 

karena Allah disebut ibadah ghoiru mahdhah. 

Contohnya: shodaqoh, mengabdikan diri, da’i atau 

penceramah menyebarkan agama Islam.”44 

Peneliti tidak hanya menanyakan hasil dari 

penerapan prophetic leadership dalam 

                                                           
       43Lihat Transkrip Observasi  kode 02/O.04-III/2019 di lampiran 
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       44Lihat Transkrip Wawancara kode 02/W/03-III/2019 di lampiran 
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mengembangkan budaya religius kepada ustadz-

ustadzah akan tetapi terhadap Cindy 

FatikasariSantriwati kelas 6 (3 aliyah) Pondok 

Modern Arrisalah, dia mengungkapkan berikut: 

“Hasil dari penerapan prophetic leadership dalam 

mengembangkan budaya religius adalah bahwa kawan 

santri yang memiliki akhlak baik dan terpuji. Selalu 

tepat waktu dalam mengerjakan sholat berjmaah. 

Patuh terhadap tata tertib yang telah dibuat.takut patuh 

terhadap ustadz-ustadzah serta pemimpin pondok. 

Tentunya berprilaku baik sesuai kaidah-kaidah yang 

diajarkkan, memiliki rasa saling membantu antar 

sesama.”45 

Terwujudnya para santri dan santriwati yang 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, disiplin 

dalam melakukan sholat berjamaah. Suasana pondok 

yang agamis, selalu membaca doa sebelum maupun 

setelah melakukan apapun, saling tegur sapa terhadap 

sesama, menghormati yang lebih tua, berlaku sopan 

pada siapapn, memiliki akhlak yang baik. Hasil dari 
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penerapan prophetic leadership. Para santri-

santriwati menjadi tertib dengan peraturan. Memiliki 

disiplin waktu terhadap sholat berjamaah, selalu 

berkata jujur pada dirinya sendiri bahkan dengan 

orang lain, memiliki akhlak yang baik, menjunjung 

tinggi nilai-nilai keagamaan, berpegang teguh 

terhadap kebenaran. Memilki sikap tegas dan cepat 

dalam mengambil suatu keputusan seperti yang di 

ajarkan oleh Rasulullah. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Hasil Strategi Prophetic Leadership dalam 

Pengembangan Budaya Religius di Pondok Modern 

Arrisalah 

Konsep prophetic leadership yang dipahami 

oleh pimpinan Pondok Modern Arrisalah secara 

sederhana ialah dengan meneladani Nabi Muhammad 

Saw. sesuai dengan kapasitas umat manusia. Umumnya 

prophetic leadership dilakukan dengan meneladani 

empat sifat Nabi. Salah satu prinsip prophetic 

leadership ialah menjadikan segala aktivitas yang 

dilaksanakan sebagai ibadah mengharap ridha Allah. 

Pada kepemimpinan yang dijalankan oleh Mudir/Kiai, 

beliau selalu menekankan untuk mengedepankan 

praktik riil dibandingkan dengan teori atau lebih 

dikenal dengan istilah Al-Amru wal-Al_’amal hal ini 
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berarti bahwa beliau menggunakan metode Al-qudwah 

atau sistem teladan. Sehingga seluruh elemen yang ada 

di Pondok Modern Arrisalah tunduk dan patuh terhadap 

perintah kiai secara sadar dan suka rela, karena kiai 

selalu memberi contoh dibandingkan hanya sekedar 

memberi teori.  

Gaya kepemimpinan profetik tidak muncul 

begitu saja akan tetapi, melalui beberapa proses 

terbentuknya prophetic leadership sebagai berikut: 

a. Proses pembentukan kepemimpinan profetik 

berawal dari kematangan keberagamaan 

seseorang yang bersumber dari keimanan 

kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul-Nya 

(Hadits) sebagai sumber ajaran agama. 

b. Pengamalan ajaran agama secara sadar dan 

konsisten tersebut berdampak pada 



133 

 

 

pembentukan karakter ilahiyah 

(hamblumminallah) dan karakter 

kemanusiaan (hamblumminannas). 

c. Kematangan beragama sebagai potensi ruhani 

yang terlahir dalam bentuk karakter (kesalihan 

hidup individu maupun sosial). 

Untuk strategi prophetic leadership  

dalam pengembangan budaya religius di Pondok 

Modern Arrisalah berlandasan pada visi dan misi 

yang telah disepakati oleh seluruh pengurus 

maupun pemimpin Pondok Modern Arrisalah. 

Semua kegiatan yang ada di Pondok Modern 

Arrisalah bernilai pendidikan dan meneladani 

kepemimpinan Rasulullah, itu semua sesuai 

dengan visi dan misi Pondok Modern Arrisalah 

yaitu: 
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1) Jangka jauh  

a. Meneladani kepemimpinan Rasulullah 

(Imaman Li-l-Muttaqin, Khalifatan ‘ala-i-

ardl, Rahmatan li-l-‘alamin dan 

Mujahadah di jalan Allah). 

b. Mencetak pemimpin dunia yang 

meneladani Rasulullah Saw. dalam segala 

hal. 

2) Jangka dekat 

a. Beriman kuat, beribadah yang benar, 

berakhlaq mulia, berilmu luas, 

berwawasan jauh, beramal sholeh 

melimpah. 

b. Bisa melanjutkan studi di berbagai 

universitas dalam atau luar negeri, agama 

atau umum. Formal atau non formal. 

Setelah tamat, santri diharapkan berjuang 
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di manapun dengan profesi apapun sesuai 

petunjuk Allah dan tuntutan Rasulullah 

Saw. untuk mencapai kebahagiaan dunia-

akhirat yang diridhoi Allah Swt.  

Prinsip-prinsip kepemimpinan menurut konsep 

prophetic leadership 

Prophetic Leadership adalah kemampuan 

mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain 

dengan tulus untuk mencapai tujuan bersama 

sebagaimana dilakukan oleh para Nabi. Dalam 

penerapan konsep prophetic leadership, bahwa 

seorang pemimpin harus meneladani sifat-sifat 

Nabi.1 Para Nabi atau rasul telah dianugerahkan 

oleh Allah Swt. sifat-sifat yang mulia, sekaligus 

                                                           
       1Askina Nurani Syams, “Implementasi Prophetic Leadership di MI 

Nurul Ulum Bantul,” Jurnal Pendidikan Islam, 1, (Juni 2018), 108.. 
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sebagai kekhasan mereka dibanding manusia 

lainnya. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut:2 

1) Sidiq (benar dan jujur).  

Pemimpin yang berkarakter sidiq 

senantiasa jujur kepada tuhannya, dirinya 

sendiri, orang lain, dan alam semesta 

pemimpin tersebut juga senantiasa mengikuti 

kebenaran berdasarkan suara hati nuraninya, 

sabar, konsisten, dan dapat menjadi teladan 

bagi orang lain. Pemimpin berkarakter sidiq 

ini tidak suka berdusta, tidak mudah 

terpengaruh hawa nafsunya, serta tidak 

mengutamakan kepentingan pribadinya di 

atas organisasi.3 Beliau jujur dalam segala hal 

                                                           
       2Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, Prophetic Leadership; Kecerdasan 

Kenabian: Mengembangkan Potensi Rabbani melalui Peningkatan 

Kesehatan Ruhani (Yogyakarta: Al-Manar, 2013), 268. 

       3Tri Rahayuningsih, “Kepemimpinan Propetik, Budaya Organisasi, 

dan Komitmen Organisasi Karyawan Universitas Abdurrab,” Jurnal 

Psikologi, 2, (Desember 2016), 119. 
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termasuk menyampaikan ilmu dengan juju, 

benar dan bisa di uji sumbernya. 

2) Amanah (dapat dipercaya).  

 Pemimpin yang amanah senantiasa 

setia kepada tuhannya, diri sendiri, dan orang 

lain. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh 

dengan berkomitmen kepada Allah, rekan 

kerja, staf, bahkan konsumen, serta bersikap 

adil, karena menyadari bahwa semua tugas 

akan dipertanggungjawabkan juga kepada 

Allah selain kepada organisasi.4 Beliau 

amanah terhadap kepemimpinannya, 

melakukan apa yang beliau perintahkan untuk 

semua ustadz dan para santrinya, beliau juga 

tak pernah ingkar terhadap kepemimpinannya.  

                                                           
       4Tri Rahayuningsih, “Kepemimpinan Propetik, Budaya Organisasi, 

dan Komitmen Organisasi Karyawan Universitas Abdurrab,” Jurnal 

Psikologi, 2, (Desember 2016), 119. 
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3) Tabligh (menyampaikan).  

 Tabligh dalam kepemimpinan juga 

bermakna transparan, open management, serta 

ber-amar ma’ruf nahi munkar. Perilaku 

pemimpin tabligh antara lain berani 

menyatakan kebenaran dan bersedia 

mengakui kekeliruan. Hal-hal yang benar 

dikatakannya benar, hal-hal yang salah 

dikemukakannya salah. Pemimpin profetik 

menyatakan keterbukaannya yang sebenarnya 

kepada tuhannya, dirinya sendiri, dan orang 

lain.5Beliau tabligh, menyampaikan segala 

sesuatu yang beliau dapat selama ini untuk 

kemaslahatan ustadz dan para santri-

santrinya. 

                                                           
       5Tri Rahayuningsih, “Kepemimpinan Propetik, Budaya Organisasi, 

dan Komitmen Organisasi Karyawan Universitas Abdurrab,” Jurnal 

Psikologi, 2, (Desember 2016), 119. 
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4) Fathanah (pintar dan bijaksana).  

 Kecerdasan tersebut dibangun dari 

ketaqwaan kepada Allah. Perilaku pemimpin 

fhatonah terekspresi pada etos kerja dan 

kinerja pemimpin yang mampu memecahkan 

masalah secara cepat dan tepat.6 Beliau cerdas 

dalam segala aspek prilaku dan pikiran, 

sehingga sampai sejauh ini beliau adalah idola 

para santri. 

Wujud budaya religius biasanya berupa 

hasil dari penciptaan suasana religius, seperti 

berdoa pada awal dan akhir pembelajaran, 

kegiatan peringatan hari besar agama. Tujuannya 

untuk mengenalkan kepada para peserta didik 

atau santri tentang pengertian agama dan tata cara 

                                                           
       6Tri Rahayuningsih, “Kepemimpinan Propetik, Budaya Organisasi, 

dan Komitmen Organisasi Karyawan Universitas Abdurrab,” Jurnal 

Psikologi, 2, (Desember 2016), 119. 
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pelaksanaan agama tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari selain itu juga menunjukkan 

pengembangan kehidupan religius di suatu 

lembaga yang tergambar dari perilaku sehari-hari 

dari berbagai kegiatan yang dilakukan.7 

Agar kehidupan seluruh santri, guru dan 

semua penghuni didalamnya teratur, damai, aman 

maka sesuai apa yang dikatakan bapak pemimpin 

harus menerapkan “management sholat 

berjamaah tepat waktu”, insyaallah seseorang 

kalau sholat jamaahnya baik maka kehidupannya 

akan baik pula. Dan orang kalau ingin 

kehidupannya baik harus memperbaiki sholat 

jama’ahnya. Di dalam sholat jama’ah 

mengandung nilai-nilai diantaranya: 

                                                           
       7Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan: Tinjauan Teoritik dan Praktik Kontekstualisasi 

Pendidikan Agama di Sekolah (Yogyakarta: Kalimedia, 2013), 198. 
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1) Semua bacaan dalam sholat bernilai ibadah 

yaitu mengagungkan Allah, bersholawat 

kepada Nabi Muhammad Saw. dan do’a yaitu 

medoakan seluruh muslim satu jagad. 

2) Taat patuh kepada pimpinan atau imam. 

Semua gerakan makmum harus mengikuti 

imam tidak boleh mendahuluinya.  

3) Dalam sholat berjama’ah semuanya sama 

dihadapan Allah, tidak ada yang membedakan 

diantara mereka antara guru, pengurus PTTI, 

pengurus rayon, dan anggota. Yang 

membedakan adalah ketaqwaan di hadapan 

Allah. 
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B. Analisis Hasil dari Faktor-faktor Pendukung 

dan Penghambat dalam Penerapan Prophetic 

Leadership dalam Pengembangan Budaya 

Religius di Pondok Modern Arrisalah 

Faktor pendukung tentunya kewibawaan 

yang dimiliki kiai, dan itu terbentuk sudah lama, 

yaitu ruh sam’an wa tho’atan atau sendiko dawuh 

seluruh penghuni pondok.Para penghuni (santri, 

guru, pengurus) tunduk patuh pada perintah kiai. 

Kalu kiai bilang tunggu, maka ya ditunggu. 

Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup 

lengkap untuk menunjang kegiatan para santri 

termasuk juga salah satu faktor pendukung dari 

penerapan prophetic leadership di Pondok 

Modern Arrisalah. Dengan ketersediaan sarana 

dan prasarana tersebut, maka para santri akan 

fokus terhadap program-program yang telah 
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diagendakan di Pondok Modern Arrisalah dalam 

program pengembangan budaya religius tersebut. 

Sedangkan untuk hambatannya ketika 

pemikiran pak kiai dianggap terlalu berat oleh 

para guru, maka akan dilakukan audensi saja. 

Akan tetapi tetap saja segala hal tunduk patuh 

pada perintah mudir atau kiai. 

a. Dari internal (dari dalam individu) 

a) Malas. Anak yang datang ke pondok yang 

tak mempunyai tujuan untuk menuntut 

ilmu sepenuh hati lilibadah, cenderung 

bermalas-malasan menjalani hari-hari. 

Dia tidak akan mendapat hasil 

pembiasaan, dia beranggapan bahwa 

pembiasaan tersebut mengekang 

kebebasan atau keinginannya. 

b) Mudah putus asa. 
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b. Dari faktor eksternal (dari luar individu) 

1) Lingkungan keluarga. Anak yang 

memiliki kebiasaan buruk dari rumah 

lebih sulit menerima pembiasaan dari pada 

anak yang sudah memiliki pembiasaan 

yang baik dari rumah. mungkin sebelum 

masuk pondok anak terbiasa 

meninggalkan sholat, tidak merapikan 

barang-barang pribadi, berkata kasar 

kepada orang tua. 

2) Pengaruh teman. Anak yang bergaul 

dengan teman yang memiliki kebiasaan 

buruk maka anak tersebut akan 

terpengaruh kebiasaannya teman 

sebayanya, hal itu sangatlah dominan. 

Misalkan mengajak untuk bolos sekolah, 
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pura-pura sakit, tak berbahasa resmi dan 

lain-lain. 

Dalam kenyataannya akan banyak sekali 

hambatan-hambatan serta kendala yang dihadapi 

kiai dalam kepemimpinannya. Ketika hal tersebut 

terjadi kiai senantiasa melakukan islah atau 

perbaikan dan pembenahan.Hal tersebut 

dinyatakan kiai melalui metode tausiyah 

dipercaya efektif untuk memberikan pemahaman 

kepada santri terhadap perkara atau sesuatu 

berikut dampak dan manfaatnya. Dalam hal ini 

kiai memberikan yang terbaik untuk melakukan 

perbaikan agar kedepannya menjadi lebih baik 

lagi.Kiai selalu memberikan arahan dengan 

tausyiah tersebut mengenai pentingnya 

kepemimpinan berlandasan risalah Rasulullah, 

untuk bekal para santri kedepannya. 
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Perkembangan zaman yang semakin maju ini, 

sangat dibutuhkan pemimpin yang kurang lebih 

dapat diandalkan dalam hal apapun. Pemimpin 

yang berlandasan pada sifat-sifat dan risalah Nabi 

sangat dibutuhkan, untuk menangani 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dan 

bertanggung jawab atas perkembangan zaman 

yang semakin canggih ini. 

Prinsip-prinsip dasar kesuksesan risalah 

kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. 

1) Kepemimpinan berdiri di atas kepemimpinan 

ketuhanan (ketauhidan) 

Artinya, semua manusia hanya tunduk 

dan patuh kepada kepemimpinan Allah yang 

ditujukan oleh Nabi Muhammad Saw. Kerja 

kepemimpinan beliau merupakan wujud 

pesan-pesan kepemimpinan-Nya. 
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Kepemimpinan harus diserahkan 

kepada orang-orang yang dapat memegang 

teguh dan melaksanakan amanah, sehingga 

mereka dapat memikul tugas dan tanggung 

jawab dengan baik, aman, benar dan 

keyakinan yang tinggi.8 

2) Kepemimpinan berdiri di atas persaudaraan 

dan persatuan 

Demi mencapai cita-cita perjuangan 

Islam, maka umat Islam harus memiliki 

kekuatan yang terikat kuat dan kokoh di dalam 

berbagai aspek kehidupannya. Langkah awal 

beliau adalah mengikat kuat tali persaudaraan 

antara umat manusia. Dengan ikatan 

persaudaraan atas dasar agama itu, semangat 

                                                           
       8Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kepemimpinan Kenabian 

“Prophetic Leadership” (Yogyakarta: Al-Manar, 2009), 154. 
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persaudaraan, solidaritas dan kesetiakawanan 

hanya akan dipersembahkan sebagai 

pengabdian kepada kebenaran Allah. Bukan 

lagi kepada prinsip persamaan asal kabilah, 

keturunan, persamaan, ras bangsawan atau 

persamaan tanah air dan lain sebagainya. 

Keutamaan seorang tidak lagi ditentukan oleh 

semuanya itu, akan tetapi oleh ketakwaannya 

kepada Allah dan keberaniannya membela 

keadilan dan kebenaran-Nya.9 

3) Menegakkan aktivitas berbangsa, 

bernegosiasi dan bernegara di atas nilai-nilai 

ajaran agama, tidak memisahkan antara dunia 

dan agama 

                                                           
       9Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kepemimpinan Kenabian 

“Prophetic Leadership”, 156. 
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Ad-din (agama) datang ke hadapan 

manusia adalah dalam rangka memberikan 

pedoman hidup, agar dengan pedoman itu 

manusia akan dapat selamat dan sukses dalam 

meraih tujuan hidupnya yang hakiki, yakni 

kebahagiaan dalam kehidupan di dunia hingga 

di kehidupan akhiratnya. Pedoman lengkap 

untuk mencapai kebahagiaan itu adalah agama 

yakni Islam yang telah diajarkan oleh Nabi 

Muhammad Saw.Islam mengajarkan agar 

manusia selalu bersatu-padu dalam meraih 

suatu tujuan. 

4) Menegakkan hak-hak asasi individu dan 

kelompok 

Tidak lama setelah hijrah ke Madinah 

dan kehidupan masyarakat Islam sudah mulai 

mantap, tertib dan teratur, Nabi Muhammad 
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berpikir ingin menjalin hubungan dengan 

kelompok-kelompok di luar Islam.Mereka 

terdiri dari sisa-sisa kaum musyrikin dan 

sejumlah kaum Yahudi. Mereka tidak 

menyimpan rasa permusuhan terhadap Islam 

dan kaum muslimin, tetapi mereka tidak 

menampakkan tanda-tanda penentangan atau 

perlawanan. Atas dasar kenyataan itu Nabi 

Muhammad mengadakan perjanjian dengan 

mereka. Dengan memberikan hak-hak asasi 

individu maupun hak kelompok.10 

5) Motivasi dan etos kerja adalah jihad 

fisabilillah 

Motivasi dalam perspektif ilmu 

ketuhanan (batin) adalah dorongan ketuhanan 

                                                           
       10Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kepemimpinan Kenabian 

“Prophetic Leadership”, 161. 
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yang menghidupkan spirit untuk merespon 

berbagai hal yang terimplementasi pada 

perbuatan dan tindakan nyata. Ada tiga besar 

motivasi diri manusia, yakni motivasi spiritual 

adalah dorongan fitrah manusia untuk 

memenuhi kebutuhan ruhaninya. Motivasi 

fisiologi adalah dorongan fitrah manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat 

fisik dan jasmani. Sedangkan motivasi 

psikologis adalah dorongan fitrah manusia 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya 

yang bersifat kejiwaan.11 

  

                                                           
       11Ibid., 167-168.  
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C. Analisis Hasil dari Penerapan Prophetic 

Leadership dalam Pengembangan Budaya 

Religius di Pondok Modern Arrisalah  

Budaya religius merupakan salah satu 

budaya yang dikembangkan dan dipertahankan di 

Pondok Modern Arrisalah untuk upaya 

meningkatkan akhlak para santri. Budaya religius 

di pondok ini bertujuan untuk berkembangnya 

potensi para santri dan santriwati agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang bertanggung jawab. Untuk 

mewujudkan peserta didik yang beriman dan 

bertaqwa maka Pondok Modern Arrisalah  

berupaya untuk membangunnya sejak dini yaitu 

sejak peserta didik masih di taman kanak-kanak 
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(TK). Untuk itu hal yang ingin dicapai dari 

penerapan prophetic leadership di Pondok 

Modern Arrisalah sebagai berikut:  

a. Paham betul terhadap agama Islam (sebagai 

kiai, ilmuan muslim, pemimpin umat dan lain-

lain). 

b. Mampu melaksanakan Islam dan 

mengajarkannya (ustadz atau guru, pendidik). 

c. Menguasai Bahasa Arab dan Inggris secara 

aktif dalam berbicara, membaca dan menulis 

(penceramah, penulis, penjelajah berbagai 

buku). 

d. Bisa melanjutkan studi di berbagai jurusan 

agama atau umum di perguruan tinggi dalam 

dan luar negeri. 

e. Siap terjun langsung ke masyarakat dengan 

berbagai perjuangan dan profesi. 
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Adapun indikator keberhasilan dapat dilihat 

berikut: 

a. Santri senantiasa tunduk patuh pada perintah 

kiai. 

b. Terpeliharanya budaya pesantren dan 

ideologinya karena kiai senantiasa istiqomah. 

c. Terciptanya suasana pondok yang tertib, 

teratur dan damai. 

d. Terciptanya sikap atau akhlakul karimah 

santri secara continue. 

Adapun hasil dari penerapan prophetic 

leadership di Pondok Modern Arrisalah  

Setiap santri dan santriwati melaksanakan ibadah 

yang terdiri dari 2: 

a. Mahdhah: penghambaan kepada Allah secara 

langsung. Contoh: wudhu, tayamum, mandi 

hadats, adzan, iqomah, shalat, membaca Al-
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Qur’an, iktikaf, puasa, haji, umroh, tahfidz Al-

Janazah. 

b. Ghoiru mahdhah: tidak murni semata 

hubungan dengan Allah yaitu ibadah yang 

disamping sebagai hubungan hamba dengan 

Allah juga hubungan interaksi antara hamba 

dengan makhluk lainnya. Rumusnya 

perbuatan baik karena Allah disebut ibadah 

ghoiru mahdhah. Contohnya: shodaqoh, 

mengabdikan diri, da’i atau penceramah 

menyebarkan agama Islam.  

Dalam hal ini pengembangan budaya 

religius dengan menggunakan penerapan 

prophetic leadership. Terdapat beberapa proses 

pengembangan budaya religius tersebut dapat 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu: pertama, 

sosialisasi nilai-nilai religius yang disepakati 
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sebagai sikap dan perilaku ideal yang ingin 

dicapai pada masa mendatang di lembaga pondok. 

Kedua, penetapan action plan mingguan atau 

bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis 

yang akan dilakukan oleh semua pihak di Pondok 

Modern Arrisalah yang mewujudkan nilai-nilai 

religius yang telah disepakati tersebut. 

Pengembangan yang perlu dilakukan adalah 

mengganti simbol-simbol budaya yang kurang 

sejalan dengan ajaran-ajaran dan nilai agama 

dengan simbol budaya yang agamis. 

Budaya religius merupakan hal yang 

urgen dan harus di wujudkan di lembaga pondok 

ataupun pendidikan dalam rangka mencetak 

alumni yang baik. Salah satu fungsi budaya 

religius wahana untuk menstransfer nilai kepada 

peserta didik. Budaya religius berfungsi dan 
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berperan dalam pengembangan pembelajaran 

pendidikan agama atau religuitas. Pendidikan 

agama atau religuitas tidak hanya mengarah pada 

aspek kognitif saja, namun seharusya mengarah 

kepada afektif. Maka selanjutnya pendidikan 

agama akan mengarah kepada praktik dan 

kegiatan sosial dalam aktivitas keseharian, baik di 

lembaga pondok/pendidikan maupun di luar 

lembaga. Pemimpin yang memiliki sifat jujur dan 

berakhlakul karimah diperlukan dalam 

menghadapi tantangan dalam era zaman baru 

seperti saat ini. Di mana banyak permasalahan 

baru dan beraneka ragam di kalangan para pelajar 

atau siswa, yang mana permasalahan tersebut 

tidak bisa ditangan hanya dengan ilmu 

pengetahuan saja, akan tetapi harus ditanamankan 

akhlak yang baik sejak dini sebagai bekal 
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kedepannya ketika para santri telah berada di 

tengah-tengah masyarakat. Penanaman nilai 

agama sejak dini sangat dibutuhkan untuk 

mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang 

semakin hari semakin bertambah. 

Budaya atau culture merupakan istilah 

yang datang dari disiplin antropologi sosial.Istilah 

budaya menurut Kotter dan Haskett, dapat 

diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, 

kepercayaan, kelembagaan dan semua produk lain 

dari karya dan pemikiran manusia yang 

mencirikan kondisi suatu masyarakat atau 

penduduk yang ditransmisikan bersama.12 

Religius biasa diartikan dengan kata 

agama.Agama menurut Frazer, sebagaimana 

                                                           
       12Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurrohman, Komplemen 

Manajemen Pendidikan Islam: Konsep Integratif Pelengkap Manajemen 

Pendidikan Islam, 333-338. 
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dikutip Nuruddin adalah sistem kepercayaan yang 

senantiasa mengalami perubahan dan 

perkembangan sesuai dengan tingkat kognisi 

seseorang.Sementara menurut Clifford Geertz, 

sebagaimana dikutip Roibi, agama bukan hanya 

masalah spirit, melainkan telah terjadi hubungan 

intens antara agama sebagai sumber nilai dan 

agama sebagai sumber kognitif. 

Wujud budaya religius biasanya berupa 

hasil dari penciptaan suasana religius, seperti 

berdoa pada awal dan akhir pembelajaran, 

kegiatan peringatan hari besar agama. Tujuannya 

untuk mengenalkan kepada para peserta didik 

atau santri tentang pengertian agama dan tata cara 

pelaksanaan agama tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari selain itu juga menunjukkan 

pengembangan kehidupan religius di suatu 
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lembaga yang tergambar dari perilaku sehari-hari 

dari berbagai kegiatan yang dilakukan.13 

  

                                                           
       13Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan: Tinjauan Teoritik dan Praktik Kontekstualisasi 

Pendidikan Agama di Sekolah (Yogyakarta: Kalimedia, 2013), 198. 
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BAB VI 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Strategi prophetic leadership dalam penerapan 

budaya religius di Pondok Modern Arrrislah ini 

berjalan sistematis, namun secara menyeluruh 

penerapan prophetic leadership telah berjalan di 

Pondok Modern Arrisalah, meskipun selalu 

dilakukan perbaikan-perbaikan agar sejalan 

dengan visi, misi dan tujuan dari Pondok Modern 

Arrisalah tersebut. Strategi yang digunakan 

pemimpin dalam penerapan prophetic leadership 

dalam mengembangkan budaya religius yaitu 

dengan menanamkan sifat-sifat yang dimiliki oleh 

Rasulullah seperti sidik, amanah, fathonah dan 
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tabligh. Kiai lebih menekankan kepada contoh riil 

dibandingkan hanya sekedar teori. Manajemen 

sholat dan sikap saling menghormati yang sudah 

berjalan membuat suasana pondok semakin 

terlihat religius. Program-program yang 

dijalankan juga tidak jauh-jauh dari ajaran agama. 

Beliau jujur dalam segala hal termasuk 

menyampaikan ilmu dengan jujur, benar dan bisa 

di uji sumbernya. Beliau amanah terhadap 

kepemimpinannya, melakukan apa yang beliau 

perintahkan untuk semua ustadz dan para 

santrinya, beliau juga tak pernah ingkar terhadap 

kepemimpinannya. Beliau tabligh, 

menyampaikan segala sesuatu yang beliau dapat 

selama ini untuk kemaslahatan ustadz dan para 

santri-santrinya. Beliau cerdas dalam segala aspek 
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prilaku dan pikiran, sehingga sampai sejauh ini 

beliau adalah idola para santri.  

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat 

penerapan prophetic leadership di Pondok 

Modern Arrisalah. Kewibawaan kiai yang 

menjadi salah satu faktor diterapkannya prophetic 

leadership di pondok. Faktor pendukung juga 

akan menjadi suatu hambatan ketika seorang 

pemimpin tidak mampu menangani ataupun 

meminimalisir suatu hambatan, hambatan-

hambatan yang terjadi berupa pemikiran kiai yang 

dianggap terlalu rumit dan kurang sadar diri akan 

kebutuhan pemimpin yang dapat membawa umat 

tidak hanya mempelajari ilmu umum akan tetapi 

ilmu agama. 

3. Hasil penerapan prophetic leadership benar-benar 

terlaksana karena merupakan faktor yang mampu 
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mempengaruhi tingkah laku para santri di Pondok 

Modern Arrisalah. Dapat dilihat dari kebiasaan 

sehari-hari, seperti membiasakan berdoa sebelum 

melakukan pekerjaan apapun, manajemen sholat 

atau disiplin dalam shalatnya, dan juga dilihat dari 

cara bicaranya yang selalu berkata jujur, selalu 

mengemban tugas dengan amanah. Penerapan 

prophetic leadership sudah dirasa baik untuk 

diterapkan di Pondok Modern Arrisalah, 

dikarenakan para ustadz dan santri mampu tunduk 

patuh terhadap ajaran kebaikan dan kebenaran 

oleh kiai. Dimana kiai mengajarkan untuk selalu 

bersikap sesuai pedoman dan berlandasan risalah 

Rasulullah Saw.  
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B. Saran 

1. Bagi para santri agar senantiasa menaati peraturan 

yang telah disusun dan dilaksanakan di Pondok 

Modern Arrisalah. Tetap terjaga manajemen 

shalatnya.  

2. Bagi para ustadz-ustadzah diharapkan tetap 

meningkatkan uswah hasanah bagi para santri 

yaitu dengan saling bahu membahu dalam 

penerapan prophetic leadership untuk 

meningkatkan budaya religius di Pondok Modern 

Arrisalah. 

3. Bagi lembaga, tetap mempertahankan dan selalu 

melakukan perbaikan agar semakin 

berkembangnya dan tertanamanya nilai-nilai 

religius di Pondok Modern Arrisalah.  
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