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ABSTRAK 

Siti Muspiroh: Kepemimpinan Ustadz Iwan Hermawan Dalam Mengembangkan 

Pondok Pesantren Al-Mu’awanah (Studi Deskriptif terhadap Kepemimpinan 

Ustadz Iwan Hermawan Sebagai Pemimpin di Pondok Pesantren Salafiah Al-

Mu’awanah Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).  

Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu’awanah merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang mampu bertahan di tengah-tengah perkembangan zaman. 

Lembaga ini telah melewati berbagai macam ujian serta perkembangan diberbagai 

bidang. Dibalik berkembang dan majunya suatu lembaga tentu dibelakangnya ada 

seorang pemimpin yang mampu mengendalikan serta menggerakan roda organisasi 

sehingga pada akhirnya tujuan yang telah dirumuskan telah tercapai. Pondok 

Pesantren Salafiyah Al-Mu’awanah merupakan Pondok Pesantren Yang berbasis 

Islami, seperti yang terlihat dalam keseharian aktivitas yang dilakukan di pondok 

pesantren, sementara mayoritas santrinya merupakan mahasiswa UIN.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe kepemimpinan, cara 

pengambilan keputusan dan hubungan pemimpin terhadap santri dan lingkungan 

masyarakat, yang diterapkan Ustadz Iwan Hermawan dalam mengembangkan 

Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu’awanah.  

Penelitian ini sesuai dari pemikiran bahwa untuk mencapai tujuan tertentu 

sangat diperlukan kerjasama antara pengurus dan pemimpin. Dalam hal ini 

pemimpin sangat signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan 

tersebut meliputi Koordinas, mengorganisir dan mengendalikan anggota-anggota 

menetapkan tujuan dan menegaskan arah untuk mencapai tujuan  melengkapi untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dan menghubungkan dengan kegiatan lain, di 

samping itu, pemimpin juga sebagai penentu arah, komunikator yang efektif , 

rasional, objektif dan netral.  

Secara metodik, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-

Kualitatif. Adapun langkah-langkah penelitia ditempuh meliputi; penentuan lokasi 

penelitian, metode penelitian, menentukan jenis data, mengumpulkan jenis data, 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Analisis 

data dilakukan melalui interprestasi dan dihubungkan dengan konteks empiris 

pemimpin Pondok Pesantren Al-Mu’awanah. 

Hasil data penelitian menunjukkan bahwa tipe pimpinan Ustadz Iwan 

Hermawan dalam mengembangkan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu’awanah 

adalah kepemimpinan Demokratis dan Karismatik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

cara beliau dalam pengambilan keputusan yang selalu menggunakan kebersamaan, 

musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Kepemimpinan Ustadz Iwan 

Hermawan sangat menjadi panutan yang baik bagi seorang pemimpin, itu terbukti 

dengan keberadaan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu’awanah yang sampai saat 

ini masih berdiri kokoh di lingkungan masyarakat. 

 


