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ABSTRAK 

 

Ahmad Royani, 2020. Internalisasi Budaya Pesantren di Perguruan Tinggi 

Islam dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

(Studi Mutisitus Universitas Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo dan Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng 

Jombang). Disertasi Progam Doktor Manajemen 

Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Jember. Promotor: 

Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd., Co Promotor Dr. 

M. Khusna Amal, M,Si. 
 

Kata Kunci; Internalisasi Budaya Pesantren, Akademisi Religius Moderat  

Dewasa ini dalam dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi 

dihadapkan pada tuntutan masyarakat agar mampu menghasilkan output yang benar-

benar berkualitas tinggi dengan mengedepankan dimensi profan (duniawi) yang 

terwakili dengan menguatnya tingkat Iptek dan dimensi sacral (ukhrowi) yang 

diwakili oleh iman dan takwa. Fenomena ini direspon oleh pesantren dengan 

mendirikan perguruan tinggi yang berkarakter kepesantrenan dengan mengedepankan 

nilai-nilai kepesantrenan. Dalam situasi ini, internalisasi nilai-nilai pesantren di 

perguruan tinggi penting dilakukan untuk bisa melahirkan akademisi religius moderat 

dengan menjiwai nilai-nilai pesantren dalam kehidupan bermasyarakat. Berpijak dari 

fenomena tersebut, peneliti hendak mengungkap dan menemukan: (1) Konstruksi 

budaya pesantren dalam melahirkan akademisi religius moderat. (2) Proses 

internalisasi nilai-nilai pesantren di perguran tinggi Islam dalam melahrikan 

akademisi religius moderat.  (3) Tipologi nilai pesantren yang di internalisasikan di 

perguruan tinggi Islam dalam melahirkan akademisi releigius moderat.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan 

mutisitus. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Universitas Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo dan Universitas Hasyim Asy’ari Jombang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara mendalam,observasi partisipatif dan studi dokumen. Data-

data yang yang terkumpul kemudian dianalisis secara simultan, dengan teknik: 

pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Semua itu diuji keabsahanya melalui: uji kreadibilitas, uji transferabilitas, uji 

dependabilitas dan uji konformabilitas.     

Hasil penelitian ini menemukan: Pertama, konstruksi budaya pesantren dalam 

melahirkan akademisi religius moderat di kedua pondok pesantren dilakukan dengan  

bangunan artifak, nilai, pola pikir dan asumsi yang mengedepankan aspek religius 

moderat. Kedua, tipologi nilai pesantren yang di internalisasikan di perguruan tinggi 

tidak  terlepas dari visi misi dan tujuan pesantren dalam membangun perguruan tinggi 

yakni mencetak generasi berilmu yang beradab dan berakhlakaul karimah dengan 

menjiwai nilai-nilai pesantren. Budaya pesantren yang menekanan sikap religius 

moderat di bangun melalui filosofis pesantren“al-muhafadzah ‘ala qadîm al-shalih 

wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashla. Ketiga proses internalisasi nilai-nilai pesantren di 

perguran tinggi dilakukan dengan internalisasi melalui pemimpin melalui uswatun 
hasanah dan kebijakan,  pengembangan kurikulum melaui kurikulum integrasi dan 

melalui lingkungan atau iklim yang berkarakter pesantren dengan pembangunan zona 
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tafakufiddin, integrasi dan filterisasi dan berfikir bebas. Proses internalisasi dilakukan 

dengan kegiatan ta’aruf, pembiasaan, internalisasi dan instutionalisasi. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, temuan formal dalam penelitian adalah  melahirkan akademisi 

religius moderat melalui model zonasi integrasi kultur pesantren (to create moderate 

religious academics through the zoning practice of culture-based Islamic boarding 

school)     
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ABSTRACT 

 

Ahmad Royani, 2020. Internalization of Islamic Boarding School’s Culture in 

Higher Education in Promoting Moderate Religious 

Scholars (Multisite Studies at Nurul Jadid University, 

Paiton Probolinggo and Hasyim Asy'ari University, 

Tebuireng Jombang). Dissertation of Doctoral Program 

in Islamic Education Management, Postgraduate, IAIN 

Jember. Promotor: Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, 

M.Pd., Co-Promotor Dr. M. Khusna Amal, M, Si. 

 

Key words: Islamic Boarding School’s Culture, Moderate Religious Scholar 

 

Nowadays, within educational traits, especially for higher education, the 

demands for being able to produce a truly high-quality output by prioritizing the 

profane (duniawi) dimension represented by the strengthening process of science 

and technology and the sacred dimension (ukhrowi) represented by faith and piety 

are highly anticipated. Such a phenomenon has been responded by Islamic 

Boarding School’s (pesantren) by establishing pesantren based higher educational 

institutions which prioritizing Islamic values. In this particular case, it is 

important to internalize the values of pesantren within higher education for it can 

produce moderate religious scholars by enlivening the values of pesantren in 

social life. For such reasons, the researcher would like to uncover and discover: 

(1) The construction of the cultural aspect of pesantren in promoting moderate 

religious scholars. (2) The process of internalizing the values of pesantren in 

universities. (3) Typology of pesantren’s values internalized in tertiary 

institutions. 

This study used a qualitative approach through a multisite design. The 

settings of the research were Nurul Jadid Paiton University, Probolinggo and 

Hasyim Asy'ari University, Jombang. Data collection techniques used were in-

depth interviews, participatory observation, and documentation study. The 

collected data were then analyzed simultaneously, with some techniques such as 

data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Those aspects validity 

were tested through credibility test, transferability test, dependability test, and 

conformability test. 

The results of this study suggested that: First, the construction of the 

cultural aspect of pesantren in promoting moderate religious scholars at two 

Islamic boarding schools was carried out by constructional artifacts, values, 

thought patterns, and assumptions emphasizing moderate religious 

aspects. Second, internalizing process of pesantren’s values in tertiary institutions 

is carried out by the internalization of leadership through the concept of uswatun 

hasanah and policies, curriculum development through the integrational critique,                                                          

and a characterized based environment by pesantren through tafakufiddin 

developmental zone, integration, liberated thinking. The internalization process is 

carried out by using ta'aruf routines, habituation, internalization, and 

institutionalization. Third, the typology of pesantren internalized in tertiary 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

  xiii 
 

institutions is inseparable from the vision and mission as well as the objectives of 

the pesantren in establishing a higher education which to create a knowledgeable 

generation who is civilized and well-mannered by enlivening the values 

of pesantren. The cultural aspect of pesantren that emphasizes moderate religious 

attitudes is promoted through the philosophical aspect of pesantren such as "al-

muhafadzah" ala qadîm al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashla Based on the 

results of this study, the formal findings in the study were to produce moderate 

religious scholars through the zoning model of pesantren’s culture integration (to 

create moderate religious scholars through the zoning practice of culture-based 

Islamic boarding school). 
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البحث مستخلص  
 الذساسات) ّاملعتذلني الذٓئني األنادمئني إىتاج يف  العالٕ التعلٔه يف املعَذ ثكاف٘ استٔعاب .2020 سٓاىٕ، أمحذ

 الذساسات نلٔ٘. أطشّح٘. (ظْمباىج أشعشٖ ٍاشه ّادتامع٘ برببْليجْ بٔطاٌ ادتذٓذ ىْس ادتامع٘ يف املتعذدٗ
 حمنذ الذنتْس األستار: املششف. مجبري اذتهْمٔ٘ اإلسالمٔ٘ جامع٘ يف اإلسالمٕ التعلٔه إداسٗ لكشه العلٔا

. املاجشتري عنل، حشيا حمنذ ّالذنتْس املاجشتري، اذتاج الشضا، حشً
. واملتعدلون الدينيون األكادمييون املعهد، ثقافة استيعاب: الرئيسية الكلمات

 ميُ تتطلب اليت اجملتنع مبتطلبات اإلسالمٕ العالٕ التعلٔه ّخاص٘ التعلٔه، عامل ْٓاجُ اذتاضش، الْقت يف
 العله مشتْٚ تعزٓز يف املتنجل الذىْٖٔ للبعذ األّلْٓ٘ إعطاٛ خالل مً العالٔ٘ جْدٗ حل خمشجات إىتاج علٙ الكذسٗ

 بياٛ طشٓل عً املعَذ قبل مً املظَش هلزا االستجاب٘ متت. ّالتكْٚ اإلمياٌ يف املتنجل األخشّٖ ّالبعذ ّالتهيْلْجٔا،
 العالٕ التعلٔه يف املعَذ قٔه استٔعاب اذتال٘، ٍزِ يف. املعَذ لكٔه األّلْٓ٘ بإعطاٛ املعَذ خضاٜط رات العالٕ التعلٔه

.  االجتناعٔ٘ اذتٔاٗ يف املعَذ قٔه باىعاش ّاملعتذلني الذٓئني األنادمئني إلىتاج إجشاِٛ مَه
 الذٓئني األنادمئني إىتاج يف املعَذ ثكاف٘ بئ٘ (1: االنتشاف الباحح أساد املظَش، رلو علٙ اعتنادا

 العالٕ التعلٔه يف املشتْعب٘ املعَذ قٔه تضئف (3. العالٕ التعلٔه يف املعَذ قٔه استٔعاب عنلٔ٘ ، (2 ّاملعتذلني،
 ادتامع٘ يف ٍْ البخح هلزا املهاىٕ اذتذ. املتعذدٗ الذساسات خبط٘ الهٔفٕ باملذخل البخح ٍزا استخذو

 املكابل٘ ٍٕ البٔاىات دتنع املشتخذم٘ الطشم. ظْمباىج أشعشٖ ٍاشه ّادتامع٘ برببْليجْ بٔطاٌ ادتذٓذ ىْس
 عرب أو الفشدٓ٘ للخاالت إما ّاحذ ّقت يف حتلٔلَا فته بالباحح، مجعَا مت اليت البٔاىات. ّالتْثٔل املشاسن٘ ّاملالحظ٘

 اختباس خالل مً بالباحح صذقَا مت رلو ّنل ّاالستيتاج، البٔاىات ّعشض البٔاىات ختفٔض: طشٓل عً املْاقع،
. املطابك٘ ّاختباس املْثْقٔ٘ ّاختباس للكشاٛٗ الكابلٔ٘ ّاختباس للكشاٛٗ الكابلٔ٘

 مبعَذًٓ ّاملعتذلني الذٓئني األنادمئني إىتاج يف املعَذ ثكاف٘ بئ٘ إجشاٛ أّال،: ٍٕ البخح ٍزا مً اليتاٜج
. املعتذل٘ الذٓئ٘ للجْاىب األّلْٓ٘ تعطٙ اليت ّاالفرتاضات التفهري ّأسالٔب ّالكٔن٘ األثشٓ٘ الكطع بياٛ خالل مً

 ّاألسْٗ الكٔادٗ خالل مً االستٔعاب طشٓل عً إجشاٍٛا ٓته العالٕ التعلٔه يف املعَذ قٔه استٔعاب عنلٔ٘ ، " ثاىٔا،
 التفكُ ميطك٘ بياٛ مع املعَذ خضاٜط رات املياخ أّ ّالبٔٝ٘ التهامل امليج خالل مً امليَج تطْٓش ّالشٔاس٘، اذتشي٘

 ّإضفاٛ ّاالستٔعاب ّالتعْٓذ التعشف طشٓل عً إجشاٍٛا ٓته استٔعاب عنلٔ٘. اذتش ّالتفهري ّالتهامل الذًٓ يف
 يف ّأٍذافُ املعَذ ّسسال٘ سؤٓ٘ مً الخيلْ العالٕ التعلٔه يف املشتْعب٘ املعَذ قٔه تضئف . ,ثالجا. . املؤسشٕ الطابع

 إىل تشنز اليت املعَذ ثكاف٘ بياٛ. املعَذ قٔه باىعاش الهشمي٘ ّأخالم علْو رات األجٔال إىشاٛ ٍٕ العالٕ التعلٔه بياٛ
 علٙ بياٛ .األصلح بادتذٓذ ّاألخز الضاحل الكذٓه علٙ احملافظ٘ "املعَذٓ٘ الفلشف٘ خالل مً املعتذل٘ الذٓئ٘ املْاقف

 امليطك٘ منْرج خالل مً ّاملعتذلني الذٓئني األنادمئني إىتاج ٍٕ البخح يف الشمسٔ٘ اليتٔج٘ فإٌ البخح، ىتاٜج
. (املعَذ ثكاف٘ لتهامل امليطك٘ منْرج خالل مً ّاملعتذلني الذٓئني األنادمئني إىتاج) املعَذ ثكاف٘ لتهامل
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Konteks Penelitian  

 Heterogenitas masyarakat Indonesia, baik agama, suku, ras, paham keaga-

maan dengan berbagai dimenasi kepentingan sosial kemasyarakatan, tatanan ekono-

mi, struktur kekuasaan dan ideologi sosial-politik yang cederung hegemonik, sering-

kali menjadi persoalan yang cukup kompleks dan problematis.
1
 Dalam perkemban-

gannya fenomena agama yang memiliki tingkat heteroginitas dan pluralitas yang 

tinggi berpotensi memunculkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. 

 Sejarah kasus intolerasi, konflik dan kekerasan atas nama agama, yang lahir 

dari perbedaan pandangan terkait dengan keyakinan dan keragaman pemahaman ter-

hadap doktrin normatif, selain itu juga yang mengaitkan agama dengan kepentingan 

ekonomi dan politk para pemeluknya, sehingga tidak hanya melahirkan konflik intern 

di dalam satu kelompok keagamaan bahkan menimbulkan konflik lintas agama, yang 

memunculkan perpecahan bangsa. Indonesia merupakan negara besar yang di bangun 

diatas ke benekhaan. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dijelaskan bahwa da-

lam meraih kemerdekaan didasarkan pada nilai gotong royong, kebersamaan dan se-

mangat persatuan untuk mencapai kemerdekaan.  

Perpecahan dan konflik antar pemeluk agama atau paham keagamaan akan 

terjadi apabila kelompok satu merasa tidak nyaman berada atau berdampingan den-

gan kelompok kepercayaan yang berbeda. Walaupun ajaran agama secara normatif, 

                                                             
1
 Kunto Wijoyo, Paradigma Islam Interprestasi Untuk Aksi (Bandung:Mizan, 1998) 337  
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mengajarkan perdamaian dan kerukunan, namun dalam fakta sosial, isu agama atau 

paham keagamaan menjadi alat dan pemicu dari berbagai aksi kekerasan.   

 Dalam hasil survey Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Sya-

rif Hidayatullah 2018 “Potret Keberagamaan Guru Indonesia” menyebutkan ada 3 

faktor dominan yang mempengaruhi tingkat opini dan intensiaksi intoleransi dan ra-

dikalisme guru. Pertama, pandangan Islamis dimana guru setuju bahwa seluruh Ilmu 

pengetahuan sudah ada dalam al-Quran, sehingga tidak perlu mempelajari ilmu-ilmu 

yang bersumber dari barat. Kedua faktor demografi, yaitu jenis kelamin, sekolah, ma-

drasah, status kepegawaian, penghasilan, dan usia. Hasilnya, guru perempuan memi-

liki opini yang lebih intoleran dan radikal. Ketiga, kedekatan dengan ormas dan 

sumber pengetahuan keislaman. Guru-guru yang dekat dengan NU dan Muhamma-

diah cenderung lebih memiliki opini dan intensi aksi yang toleran dari pada mereka 

yang merasa dekat dengan ormas Islam yang selama ini dinilai radikal.
2
 

Eskalasi radikalisme kian meluas, termasuk menyasar peserta didik. Dalam 

penelitian Azra menyebutkan bahwa anak-anak sekolah hingga mahasiswa sedang 

menjadi target khusus rekrutmen kelompok radikalis dengan cara melakukan cuci 

otak terhadap pelajar dan diisi dengan ideologi radikal tertentu.
3
 Komarudin Hidayat 

juga mengungkapkan bahwa gerakan dan jaringan radikalisme keagamaan telah me-

nyusup ke lembaga pendidikan.
4
 Data kementeria agama 2019 menunujkan bahwa, 

                                                             
2
 https://ppim.uinjkt.ac.id/category/2/post/survei-ppim-2018:-menyibak-intoleransi-dan-

radikalisme-guru 
3
 Azyumardi Azra, “Rekrutmen Anak Sekolah.” Kamis, 28 April 2011, artikel diakses 7 Janu-

ari 2017 dari http://www. uinjkt. ac.id/index. php/section-blog/28-artikel/1912--rekrutmen-anak-

sekolah.html. 
4
 Komaruddin Hidayat, “Radikalisme Islam Menyusup ke SMU”, artikel diakses 28 Januari 

2017 dari http://www. uinjkt.ac.id/index.php/category-table/1091-radikalisme-islam-menyusup-ke-

smu.html. 

https://ppim.uinjkt.ac.id/category/2/post/survei-ppim-2018:-menyibak-intoleransi-dan-radikalisme-guru
https://ppim.uinjkt.ac.id/category/2/post/survei-ppim-2018:-menyibak-intoleransi-dan-radikalisme-guru
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perguruan tinggi juga menjadi saasaran empuk radikalisme.  UI Jakarta, IPB, ITB, 

UGM Yogyakarta, UNY, Unibraw Malang, Unair, Unram, UIN Jakarta dan UIN 

Bandung, telah tertapapar radikalisme secara paham keagamaan.
5
 Radikalisasi kam-

pus umum ataupun kampus yang berlebel Islam terus menguat. Tidak sedikit kalan-

gan intelektual terbuai dengan agenda perjuangan politik kalangan islam radikal be-

rupa penerapan syari’at Islam. Bahkan dalam hasil riset BNBT dan BIN menunjukan 

angka yang sama yakni 39% mahasiswa dari 15 Provinsi tertarik kepada paham ra-

dikal.
6
    

Data diatas tentunya buka hal yang menggembirakan. Kampus yang merupa-

kan ujung tombak lembaga yang melahirkan intelektual yang berkarakter ke Indone-

siaan, tetapi dalam kenyataan telah banyak melenceng dari nilai-nilai ke Indonesiaan. 

Ini merupakan pekerjaan rumah yang cukup besar perguruan tinggi yang merupakan 

ujung tombak gerakan intelektual tetapi dalam kenyataan banyak kecolongan dalam 

pertarungan ide dan gagasan. Oleh karenaya tidak sedikit perguruan tinggi yang me-

lakukan terobosan dalam pembentukan karakter mahasiswa. Salahsatunya adalah 

pembangunan pondok/ma’had mahasiswa yang bertujuan untuk membangun karakter 

akademisi religius nasionalis. 

Pesantren dalam sejarah perjuangan telah menjadi garda terdepan untuk me-

rawat persatuan Bangsa. Dalam sejarah, Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah 

karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air Nabi. Mencintai tanah air ada-

lah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan 

                                                             
5
 https://balitbangdiklat.kemenag.go.id 

6
 Uun Yusufa dan M. Khusna Amal “Penguatan Ma’had al Jamia’ah  sebagai agen pengarus 

utamaan moderasi Islam bagi santri di IAIN Jember” Penelitian  (Direktorat Pendidikan Tinggi Kea-

gamaan Islam Kementerian Agama R1, 2018) 
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perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, 

agama seseorang kurang sempurna, dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi ter-

hina. Dalam konteks menjaga keutuhan bangsa KH. Asy’ari megatakan bahwa Hub-

bul wathon minal iman ( Cinta Tanah Air Bagian dari Iman).
7
 

Pesantren sebagai institusi telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan 

yang secara bertahap mengikuti perkembangan jaman. Lembaga yang dulunya dis-

ebut sebagai pendidikan tradisonal ini telah mengubah wajah tradisonal menjadi lem-

baga pendidikan yang digandrungi oleh masyrakat Indonesia, dan bahkan menjadi 

lembaga pendidikan rujukan di Indoensia. Sebagaimana tesis Karel A. Steenbrink 

yang penelitian pada tahun 1994 menyebut modernisasi yang dilakukan di pondok 

pesantren menyebutnya “ menolak sambil mengikuti”.
8
 M. Ridlwan Nasir menje-

laaskan bahwa perpaduan sistem pendidikan pesantren dengan madrasah merupakan 

sistem yang sangat bermanfaat dan masih relevan dengan kondisi masyarakat.
9
 Mas-

tuhu pada tahun 1994 meneliti tentang “Dinamika Sitem Pendidikan Pesantren” pene-

litian yang dilakukan di enam pondok pesantren ini memberikan gambaran mengenai 

unsur-unsur yang terdapat dalam system pendidikan pesantren dan mengungkap nilai-

nilai luhur yang dikandung dalam unsur tersebut, dimana diantara yang perlu dikem-

bangkan lebih lanjut, dipertahankan, diubah, dan disempurnakanatau diperbaiki lebih 

dahulu sebelum dikembangkan dalam system pendidikan nasional.
10

 Selain itu juga 

degan diundangkanya UU  pesantren tahun 2019 memberikan  harapan besar akan 

                                                             
7
 H. Aboebakar Atjeh, Sejarah KH. Ahmad Wahid Hasjim, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 

2015) 07 
8
 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Mod-

eren. (Jakarta: LP3ES, 1994) 62 
9
 M. Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan ideal Pondok Pesantren di 

Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 3  
10

 Mastuhu, Dinamika Pendidikan Pesantren,(Jakarta; Inis, 1994)  
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pengakuan secara kaffah oleh Negara kepada pesantren. Hal ini semakin menegaskan 

bahwa keberadaan pesantren bukan hanya sebagai lembaga kultur tetapi juga lemba-

ga pendidikan keagamaan yang telah bertransformasi menjadi lembaga modern yang 

mengikuti akan perkembangan jaman. 

Munculnya pendidikan tinggi Islam berkarakter pesantren seperti berdirinya 

universitas, institut  dan sekolah tinggi di lingkungan pondok pesantren merupakan 

wujud transformasi pesantren. Tentunya transformasi pendidikan pesantren dari segi 

kelembagaan pendidikan formal ataupun dari segi pembelajaran tidak terlepas dari 

eksistensi pesantren dalam untuk melahirkan  generasi yang beradab, dan bermartabat 

dalam rangka menjaga negara kesatua Republik Indonesia. Pesantren telah menjadi 

lembaga dakwah yang memberi pencerahan dengan pendekatan toleran dan damai 

dalam  berislam. Badrus Sholeh mengatakan bahwa pesantren menjadi motor pengge-

rak tradisi toleran dan damai, selain itu juga menjadi langkah awal bagaimana budaya 

damai yang dikembangkan oleh komunitas pesantren mendapat dukungan yang cu-

kup luas, tidak hanya masyarakat umum tetapi juga secara inheren masuk dalam kebi-

jakan pemerintah.
11

 

Semakin berkembanganya konflik atas nama agama yang semakin meningkat 

di bumi wali (Indonesia), mucul kegelisahan akademik tentang aktifitas pendidikan 

agama dalam menstranformasikan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik, khu-

susnya dalam membangun dan pengembagan nilai-nilai religius dan moderatisme 

yang merupakan bagian dari ajaran agama. Walisanga dalam konteks Nusantara me-

rupakan cerminan dari sinergisitas Islam dengan budaya lokal Indonesia yang Bhine-

                                                             
11

 Badrus Sholeh, Budaya damai Komonitas Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 2007) vii  
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ka Tunggal Ika.
12

  

Budaya damai dalam Alqur’an surat Al-Qashash 77 menjelaskan bahwa ha-

kikat dari budaya organisasi adalah nilai ikhsan. Dimana nilai-nilai kebaikan (ikh-

san) dikembangkan untuk berbuat baik kepada semua pihak pada setiap insan. 

Disamping itu, nilai kebaikan tersebut harus dilakukan oleh setiap individu dalam 

kehidupan sehari-hari. Dan hal tersebut juga dijelaskan pada firman Allah dalam Q.S 

Al Ahzab 21 yang berbunyi;  

  لََّقِد َكاَن َلُكِه ِفي َرُسوِل اهلِل ُأِسَوٌة َحَسَنٌة لَِّنن َكاَن َيِرُجوا اهلَل َواِلَيِوَو ِاأَلِخَر َوَذَكَر اهلَل َكِثرّيا

Artinya; Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Al Ah-

zab:21).
13

  

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa risalah di utusnya Nabi Muhammad SAW di 

muka bumi tidak lain untuk menyampaikan teladan yang baik untuk semua umat ma-

nusia.   

Konteks budaya damai dalam penelitian Musryid memberikan gambaran utuh 

bagaimana komonitas pesantren inklusif-pluralis, yang menggambarkan bahwa pe-

santren merupakan cerminan lembaga pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai 

toleransi dan cinta damai dalam keseharian. Penelitian yang mengambil lokasi di 

pondok pesantren Nurul Jadid dan Tebuireng ini menjelaskan bahwa, dua pesantren 

memiliki karakteristik yang inklusif-pluralis, kaya presfeketif ragam tafsir dalam me-

                                                             
12

 Darlis, Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural , (Jurnal; Rausyan 

Fikr, Vol. 13 No.2 Desember 2017) 225-255 
13

Al-Qur’anal Surat Ahzab:21(Jakarta: Kementerian Agama RI Tahun 2018)  
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respon tema pokok dalam proses belajar.
14

    

Cerminan dari budaya damai dalam lembaga pendidikan adalah pesantren 

yang merupakan institusi pendidikan keagamaan pertama ditanah Nusantara. Fakta 

telah menunjukan bahwa dengan kurun waktu yang demikian panjang pesantren me-

warnai dinamika kehidupan rakyat Indonesia. Pesantren juga telah membuktikan 

bahwa perbedaan suku, bahasa, dan budaya bukanlah halangan dalam mewujudkan 

perdamaian. Para santri yang datang dari penjuru negeri dipertemukan dalam suatu 

wadah untuk menimba ilmu agama di pesantren yang  merupakan institusi pendidi-

kan Islam di Indonesia. Pesantren juga merupakan bentuk warisan dari pa-

ra walisongo, yang telah menyebarkan ajaran islam ke pelosok negeri yang banyak 

ribuan santri mondok di dalamnya. Pembelajaran di pesantren yang beranekaragam 

sistem baik tradisional maupun modern. Dengan ragam pesantren ini tentu akan 

memperkaya khazanah keislaman di Indonesia dan Islam memiliki corak yang khas 

tersendiri yang pastinya membawa perdamaian di negara ini. 

Beragam rujukan yang bersumber dari teks-teks keagamaan seperti Al-Quran 

dan Hadits masih menjadi pijakan utama dalam pembelajaran di pesantren, disamping 

tambahan materi pelajaran pendukung lain seperti nahwu, shorof, dan tasawuf. Se-

muanya untuk mengukuhkan akidah sebagai seorang muslim, juga untuk membantu 

para santri dalam memahami khazanah islam klasik seperti dengan kitab kuning, dan 

juga penguatan kapasitas intelektual santri. Sehingga nantinya para santri dapat men-

jadi pribadi yang terbuka (open minded) akan perbedaan demi memperjuangkan per-

                                                             
14

Mursyid, Pesantren inklusif-Pluralis: Belajar Tolerasnsi Pada Kaum Sarungan (Proboling-

go: Pustaka Nurja, 2018) 4   
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damaian.
15

  

Dalam presfektif Robert E. Quinn and Kim S. Cameron, tentang tipologi bu-

daya organisasi, pesantren merupakan cerminan tipologi clan culture yang menekan-

kan akan hakikat sanad keilmuan. Dalam presfektif Oman Fathurahman  mengata-

kan jaringan ulama pada dasarnya memiliki akar yang kuat dalam tradisi keilmuan 

Islam, yang sering disebut dengan istilah rihlah ilmiyyah (perjaIanan keilmuan) 

atau perjalanan untuk menuntut ilmu. Dalam sejarahnya, tradisi berkelana menim-

ba pengetahuan telah dimulai sejak sepeninggal Nabi untuk mengumpulkan dan 

merekam hadist. Hubungan timbal balik yang terjadi dari satu ulama dengan bebe-

rapa ulama selainya pada akhirnya membentuk suatu jaringan, sanad dan silsilah 

keilmuan.
16

   

Dengan bekal ilmu yang dimiliki, para santri mampu membentengi diri dari 

tindakan intoleran dan tidak terjerumus dalam kelompok-kelompok radikal yang me-

nafsirkan keagamaan hanya dari satu sisi saja dan sering kali merugikan bahkan 

memperpecah kelompok lainnya. Maka dari itu pesantren sangat berperan dalam 

mengatasi masalah ini demi terciptanya perdamaian yang membentuk hakikat nilai 

toleransi, religius dan moderat dalam bersikap dan bertindak. Kemampuan santri se-

bagai generasi muda yang seperti ini adalah cerminan Islam yang ramah, santun, dan 

peka terhadap sesama. Karena rahmatan lil ‘alamin adalah misi utama Nabi Mu-

hammad SAW diutus di muka bumi ini, tentunya agama yang dibawanya juga men-

gajarkan paham dan ajaran islam yang sejalan dan selaras dengan Rasulnya. Sehingga 

                                                             
15

 M. Sulthon, Moh. Khusnu Ridlo, Manajemen Pondok Pesantren dalam Presfektif Global 

(Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006) 159 
16

 Oman Fathurahman,”Tarekat Syattariyyah di Dunia Melayu-Indonesia: Penelitian atas 

Dinamika dan Perkembangannya Melalui naskah-naskah di Sumatra Barat”, disertasi di FIB UI 

Depok, 2003  

https://penasantri.id/category/ulama-nusantara/
https://penasantri.id/category/ulama-nusantara/
https://penasantri.id/category/ulama-nusantara/
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nantinya, ketika santri terbentuk dan menjadi penerus bangsa, akan menjadi generasi-

generasi yang memiliki kepribadian yang mengerti esensi perdamaian yang pada ak-

hirnya akan mendatangkan perdamaian bagi semua orang.  

Penelitian dalam disertasi ini di lembaga perguruan tinggi berbasis pesantren. 

yakni Universitas Nurul Jadid Paiton Probilinggo dan Universitas Hasyim Asy’ari 

Jombang Jawa Timur. Secara kelembagaan kedua kampus merupakan kampus berka-

rakter pesantren yang lahir dari rahim pesantren, memiliki visi besar internalisasi ni-

lai-nilai kepesantrenan kepada mahasiswa. Hal ini terlihat pada visi kedua lembaga 

yang meletakan nilai pesantren pada kegiatan kademik maupun non akademik. Da-

lam dokumentasi majalah al-fikr dijelaskan bahwa cikal bakal Perguruan Tinggi di 

Nurul Jadid pada awalnya merupakan hasil musyawarah  alim ulama NU di Lu-

majang tahun 1968 yang merencanakan pendirian akademi dengan tujuan untuk 

mencetak kader-kader dakwah dan pendidikan.
17

 Sedangkan Universitas Hasyim 

Asy’ari merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh KH. Muhammad Yusuf 

Hasyim pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang yang didirikan pada 

tanggal 22 Juni 1967. Dengan tujuan mendidik agar mahasiswa kelak menjadi sar-

jana muslim yang berakhlak tinggi, berkepribadian yang baik, berpengathuan dan 

selalu sadar akan kewajiban-kewajiban agamanya dan selalu prihatin dan bercita-

cita) meninggikan kesehahtraan masyrakat, baik material maupun spiritual. Juga 

diharapkan agar universitas bisa meneruskan tujuan fundamental dari tradisi pe-

santre, yakni mendidik pemuda-pemundi muslim agar mereka memiliki penegta-

                                                             
17

 http://www.alfikr.co/read/255/20171101/024058/ini-akar-sejarah-berdirinya-unuja  
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huan agama dan umum yang mendalam.
18

    

Universitas Nurul Jadid memiliki keunikan dalam penanaman panca kesada-

ran santri dan trilogi santri, yang menakankan akan pentingnya akhlak dan kemanu-

siaan. Wujud dari penanaman nilai pesantren dalam perguruan tinggi ada pada visi 

besar perguruan tinggi Unuja yakni “Menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang 

memiliki basis tata kelola unggul (good governance university) dalam mengembang-

kan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Panca  kesadaran 

Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 

2022“.
19

 

Nilai-nilai etis yang terangkum dalam ilmu fiqih dan keorganisasian, 

sebagaimana yang dilukiskan dalam trilogi santri Nurul Jadid, bahwa: 

حسن االدب مع اهلل ومع اخلمق , االهتناو برتك الكبائر, االهتناو با لفروض العينية
Artinya: “Memperhatiklan kewajiban–kewajiban fardhu ain, mawas diri dengan 

meninggalkan dosa besar, mengabdi kepada Allah dan berbudi luhur 
terhadap sesama”.

20
 

 

Kemudian dibingkai dengan panca kesadaran santri, sebagai berikut: 

الوعي الشعيب و احلكومي , الوعي اإلجتناعي, الوعي النظامي, الوعي العمني, الوعي الديين
Artinya: “Kesadaran beragama, kesadaran berilmu, kesadaran berorganisasi, 

kesadaran bermasyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara”.
21

 

 

Selain itu dalam konteks membangun uswah alm. KH Zaini Mun'im sebagai 

pendiri mambangun nilai nilai kepsantrenan dalam keseharian melalaui istilah 

"jimat asli." Yakni nilai istiqomah, mandiri, amanah, tegas, apresiatif, solutif, lu-

                                                             
18

 Zamakhsyari Dhofier,  Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia ( Jakarta: LP3ES, 2015), 193  
19

 Achmad Fawaid, Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, (Probolinggo: Pustaka Nurja, 

2019) x  
20

 Faiz AHZ Dkk, Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid, (Probolinggo: Humas Sekretariat 

Pondok Pesantren Nurul Jadid, 2011), xiv.  
21

 Faiz AHZ Dkk, Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid, xiii. 
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hur, dan integritas.
22

 Teladan dari para kiai yang menjadi penggerak pesantren 

Nurul Jadid sejak didirikan hingga sekarang bisa ditanamkan melalui perilaku se-

hari-hari baik dalam lingkungan pesantren mapun lembaga pendidikan formal. 

Norma-norma yang tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga teladan.  Da-

ri konsep "jimat asli", para santri dan mahasiswa Nurul Jadid dapat memiliki sikap 

yang jelas dalam beragama. Hal itu tanpa menafikan wawasan kebhinekaan seka-

ligus daya kreatif, produktif, dan disiplin.
23

 

Dalam konteks pembangunan iklim organisasi dalam rangka untuk merawat 

marwah pesantren mahasiswa Unuja yang dari luar daerah Paiton tidak 

diperkenankan untuk kos atapaun ngontrak. Maka dalam hal ini pesantren 

menyediakan lokal khusus yakni pondok mahasiswa yang biasa disebut POMAS 

yang merupakan salahsatu unit dibawah Lembaga Integrasi Kokurikuler (LIK).
24

 

Keberadaan dari pondok mahasiswa dimaksudkan untuk menunjang progam-progam 

di bidang kebahasaan (Arab dan Inggris), skill kemahasiswaan dan pembinaan akhlak 

mahasiswa. Secara kelembagaan POMAS berada dibawah koordinasi biro kepesan-

trenan dan bertempat di kawasan Pesantren Nurul Jadid, tetapi dalam pengelolaanya 

menjadi tanggung jawab universitas.
25

  

Selain itu juga Unuja telah dilengkapi dengan teknologi informasi dan jarin-

gan internet untuk bisa memfasilitasi mahasiswa agar perkembang sebagaimanan tun-

tunan jaman. Semua mahasiswa bisa mengakses melalui user ID nomer induk ma-

haiswa. Yang menarik disini adalah pola kontrol pesantren pada conten yang diakses 

                                                             
22

 M. Syaiful Suib, “Islam dan Indonesia Menurut KH. Zaini Mun’im: Wawasan tentang 

Islam Nusantara” Univeritas Nurul Jadid Jurnal At-Turāṡ, Volume V, No. 2, Juli-Desember 2018  
23

 Wawancara, Abdul Hamid Wahid, 20 Maret 2020  
24

 Tim UNUJA, Buku Pedoman Podok Mahasiswa (Paiton; UNUJA, 2018) 3 
25

 Wawancara, Alif Nur Fikiri 2 Maret 2020 

https://republika.co.id/tag/pesantren-nurul-jadid
https://republika.co.id/tag/pesantren-nurul-jadid
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oleh mahasiswa bisa diketahui di Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI).26
 Secara 

kelembagaan Unuja merupakan menjadi perguruan tinggi pesantren pertama yang me-

meroleh sertifikasi ISO untuk dua kategori sekaligus, yakni ISO 9001:2015 untuk 

bidang Sistem Manajemen Mutu, dan ISO 21001:2018 untuk bidang Sistem Ma-

najemen Organisasi Pendidikan.
27

 

Secara geografis tata letak kelembagaan Universitas Nurul Jadid secara zonasi 

berada dilingkungan yang berada di pondok pesantren, tentunya dalam teori medan 

akan memudahkan iklim organisasi dalam pembangunan budaya religius dengan in-

ternalisasi budaya pesantren akan lebih mudah diserap. Pola manajemen hubungan 

antara lembaga pesantren dengan perguruan tinggi juga mudah untuk dilaksanakan. 

Hal ini terlihat dari aturan-aturan yang terintegrasi dengan peraturan pondok pesant-

ren.  

Universitas Hasyim Asyari juga memiliki visi besar terciptanya sarjana mus-

lim yang berakhlak tinggi, kepribadian yang baik, berpengatahuan, dan selalu sadar 

akan kewajiban agamanya dan selalu prihatin (dan bercita-cita) meninggikan kesejah-

traan masyarakat, baik material maupun spiritual. Juga diharapkan agar universitas ini 

meneruskan tujuan fundamental dari tradisi pesantren, yaitu untuk mendidik pemuda-

pemudi muslim agar mereka memiliki pengetahuan agama dan umum yang menda-

lam.
28

  

Oleh karenanya Integrasi kurikulum agama dengan kurikulum non-agama di 

Program Studi (Prodi) agama, serta melakukan integrasi kurikulum non-agama den-

                                                             
26

 Obeservasi di Pusat PDSI Pondok pesantren Nurul Jadid , 2019 
27

 https://www.nu.or.id/ post/read/119509/unuja-jadi-kampus- pesantren-pertama-berstandar -

iso-21001 
28

 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2011) 193 

https://www.nu.or.id/%20post/read/119509/unuja-jadi-kampus-%20pesantren-pertama-berstandar%20-iso-21001
https://www.nu.or.id/%20post/read/119509/unuja-jadi-kampus-%20pesantren-pertama-berstandar%20-iso-21001
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gan kurikulum agama di prodi non-agama merupakan suatu keharusan di pondok. 

Integrasi kurikulum tersebut, menurut Rektor Unhasy, Dr. H.C. Ir. KH Salahudin 

Wahid, dilakukan untuk peningkatan kualitas mahasiswa sehingga nantinya tidak 

canggung saat terjun di masyarakat. Cita-cita besar yang diusung Perguruan Tinggi 

dibawah naungan pesantren Tebuireng ini adalah mencetak agamawan yang ilmu-

wan, dan ilmuwan yang agamawan.
29

  

Tata letak Universitas Hasyim Asy’ari berada ditengah tengah pemukiman 

padat penduduk di dusun Tebuireng. Jarak pesantren Tebuireng sendiri dengan  Un-

hasy berjarak kurang lebih 2 KM, dengan melewati perkampungan yang cukup padat 

dan ramai karena penziaroh. Tentunya secara iklim organsisasi akan banyak bersing-

gungan dengan masyarakat luas.  

Dalam buku yang ditulis oleh Ir. Salahuddin Wahid  tentang “Transformasi 

Pesantren Tebuireng dalam menjaga tradisi di tengah tantangan”  menyebutkan bah-

wa, fokus utama transformasi kelembagaan Tebuireng yang didalamya ada perguran 

tinggi (Universitas Hasyim Asy’ari) yakni adalah penguatan karakter dengan men-

gambil nilai-nilai yang diwariskan oleh pendirinya Hadratus Syeikh Hasyim Asy’ari 

yakni, nilai Ikhlas, jujur, tanggung jawab, kerja keras dan tassmuh. Tasammuh dalam 

pandangan Hadratus Syeikh Hasyim Asy’ari adalah sikap lapang hati, peduli, toleran 

anti kekerasan dan menghargai hak-hak orag lain.
30

 

Nuansa yang dibangun di lembaga Unhasy sendiri dibangun atas budaya lokal 

berbasis pesantren. Nilai keterbukaan dan budaya damai terlihat dalam kebiasaan san-

tri dan juga mahasiswa di kehidupan sehari-hari. Dialog lintas golongan, agama dan 

                                                             
29

 Dokumentasi Profil Unhasy Tahun 2020 
30

 Salehuddin Wahid, Transformasi Pesantren Tebuireng dalam menjaga tradisi di tengah 

tantangan, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)  
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kebangsaan lebih intensif dilakukan di kampus Unhasy, yang bertujuan untuk pen-

gauatan nilai keberagaman dalam bermasyarakat.
31

    

Melalui perguruan tinggi, diharapkan para alumni pesantren dapat terus men-

gembangkan khazanah keilmuannya, tidak hanya di bidang keilmuan Islam saja, na-

mun di bidang keilmuan yang lain, seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, teknologi, hu-

maniora hingga ilmu-ilmu pasti. Yang menjadi pekerjaan rumah pesantren pada masa 

sekarang dan mendatang, di mana dinamika masyarakat bergulir dengan begitu cepat, 

adalah bagaimana agar pesantren mampu bersaing dan melahirkan ulama plus, yaitu 

ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Sebab, jenis ulama seperti itulah yang 

dibutuhkan pada zaman sekarang. 
32

 

Oleh karenanya, jika melihat kedua pondok pesantren dalam perkembanag-

nya mengalami proses transformasi yang signifikan terutama dalam pengembangan 

pendidikan formal dalam hal ini perguruan tinggi. Kyai sebagai pengasuh tentunya 

dalam perkembangan lembaga pendidikan formal menginginkan untuk bisa men-

transformasikan nilai-nilai pondok pesantren kedalam lembaga pendidikan formal. 

Selain kyai sebagai pengasuh keberadaan ustadz ataupun dosen di lembaga tersebut 

juga memberikan warna pada nilai-nilai pesantren yang dikembangkan di perguruan 

tinggi untuk bisa melahirkan kader-kader yang berkarakter kepesantrenan dan juga 

intelektual rahmatan lil alamin yang melahirkan akademisi religius moderat.  

Bertolak dari latar belakang diatas, penelitian tentang internalisasi budaya pe-

santren di lembaga pendidikan tinggi Islam penting dilakukan. Mengingat pendidikan 

tinggi yang dalam hal ini UNUJA dan UNHASY merupakan lembaga yang berada di 

                                                             
31

 Wawancara, Jasmianto, 27 Agustus 2020 
32

 Wawancara, Mif Rohim, 24 Februari 2020 
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lingkungan pondok pesantren tentunya membawa visi dan misi besar untuk mencetak 

generasi unggul yang berkarakter kepesantrenan. Dua lembaga pondok pesantren Nu-

rul Jadid Paiton Probolinggo dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang merupakan 

pondok pesantren selain nilai religius juga menekan nilai-nilai moderatisme dalam 

bertindak dan berfikir. Hal ini terlihat dari visi dan misi dan juga nilai-nilai yang di-

kembangkan kedua pondok pesantren.  

 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana konstruksi budaya pesantren dalam melahirkan akademisi religius 

moderat?  

2. Bagaimana proses internalisasi budaya pesantren di perguruan tinggi Islam  

dalam melahirkan akademisi religius moderat? 

3. Bagaimana tipologi nilai-nilai pesantren yang di internalisasikan di perguruan 

tinggi Islam dalam melahirkan akademisi religius moderat?   

 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:  

1. Memahami konstruksi budaya pesantren dalam melahirkan akademisi religius 

moderat  

2. Memahami proses internalisasi budaya pesantren di perguruan tinggi Islam 

dalam melahirkan akademisi religius moderat.   

3. Memahami tipologi nilai pesantren yang di internalisasikan ke perguruan 

tinggi Islam dalam melahirkan akademisi religius moderat 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memper kaya khazanah keilmuan Ma-

najemen Pendidikan Islam (MPI) khususnya tentang internalisasi budaya 

pondok pensatren ke dalam perguruan tinggi Islam dalam melahirkan akade-

mis religius moderat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan informasi kepada pimpinan perguruan tinggi ling-

kungan pondok pesantren ataupun umum tentang pentingnya tentang in-

ternalisasi nilai-nilai budaya pondok pensatren ke dalam perguruan ting-

gi. 

b. Bagi perguruan tinggi dapat mempertahankan dan selalu berusaha me-

ningkatkan tentang budaya pondok pensatren dalam perguruan tinggi. 

c. Memberikan perspektif baru tentang internalisasi budaya pondok pensa-

tren kedalam perguruan tinggi. 

d. Sebagai data tambahan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan 

sebelumnya dan juga sebagai bahan komparasi dan bahan studi lanjut ba-

gi penelitian sejenis berikutnya. 

 

E. Definisi Istilah  

Untuk memperjelas arah penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah 

yang terkait dengan judul “Internalisasi budaya pesantren di perguruan tinggi Is-

lam dalam melahrikan akademisi religius moderat (Studi Multisitus Universitas 
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Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng 

Jombang)” sebagai berikut: 

1. Internalisasi Budaya Pesantren di Perguruan Tinggi Islam   

 Internalisasi merupakan proses penanaman nilai kedalam jiwa 

seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan prilaku yang 

ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari (menyatu dengan pribadi). 

Sedangkan budaya merupakan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam 

rangka menginterpretasikan tindakan. Budaya pesantren merupakan nilai dan 

norma pesantren yang dijadikan sebagai pedoman dalam rangka menginter-

pretasikan tidakan sebagai alumni pesantren, santri pesantren dan mahasiswa 

pesantren. Karekter budaya pesantren sendiri merupakan mencerminkan nilai-

nilai religiusitas dan sikap keterbukaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pesantren dalam konteks penelitian ini merupakan pesantren yang berkarakter 

nahdliyin yang berideologikan aswaja dengan mengedepankan nilai-nilai 

moderatisme/tawassut.  

Perguruan Tinggi Islam merupakan institusi bagi proses pembinaan 

dan menyiapkan mahasiswa yang berkarakter Islam, menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik profesional, serta 

kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan 

dan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahun dan 

teknologi, berjiwa penuh pengabdian maupun memiliki rasa tanggung jawab 

yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.    

Jadi dalam hal ini internalisasi budaya pesantren di Perguruan Tinggi 
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Islam merupakan proses penanaman nilai dan norma kepesantrenan kedalam 

jiwa seseorang (mahasiswa) sehingga nilai tersebut dijadikan sebagai 

pedoman yang tercermin pada sikap dan prilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Akademisi Religius Moderat 

Akademisi merupakan seseorang yang pernah atau sedang belajar di-

perguruan tinggi untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sedang digelu-

tinya. Akademisi religius moderat dalam penelitian ini adalah  sikap dan 

perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan menjiwai 

nilai-nilai kepesantrenan, berfikiran terbuka dan berwawasan luas dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

UNUJA dan UNHASY merupakan perguruan tinggi Islam yang ber-

karakter pesantren, yang berusaha memadukan antara Iptek dan Imtaq sesuai 

dengan status yang disandangnya. Memiliki  visi “menjadi perguruan tinggi 

berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (good governance uni-

versity) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berda-

sarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirau-

sahaan, dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022”. Sedangkan  Unhasy 

sendiri memiliki visi “menjadi Pusat pengembangan ilmu pengetahuan berba-

sis nilai-nilai keislaman untuk mencetak generasi insan kamil.” 

Jadi Internalisasi budaya pesantren di Perguruan Tinggi Islam dalam me-

lahirkan akademisi religius moderat merupakan proses menanamkan dan me-

numbuh kembangkan nilai-nilai pesantren dalam organisasi perguruan tinggi Is-
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lam dalam hal ini UNUJA dan UNHASY untuk melahirkan akademisi yang 

mengedepankan akhlak dan budaya damai dan terbuka dalam bersikap dan 

perilaku dengan menjiwai nilai-nilai kepesantrenan yang ditampakkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Penulisan disertasi ini diklasifikasi menjadi enam bab yang terbagi men-

jadi sub-sub yang saling keterkaitan,sehingga antara yang satu dengan yang lain-

nya tidak dapat saling melepaskan.hal ini dimkasudkan agar permasalahan –

permsalahan yang dirumuskan dapat terjawab denagn tuntas.  

Adapun sitematikanya sebagai berikut;  

Bab pertama: Pendahuluan, bab ini, peneliti mengungkap tentang wawa-

san umum erat kaitanya dengan penyusunan disertasi yaitu: konteks penelitian, fo-

kus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika 

penulisan. 

Bab kedua: Kajian Pustaka, bab ini sebagai landasan teori dalam pelak-

sanaan penelitian. Bab ini terbagi mejadi tiga yaitu: penelitian terdahulu, kajian 

teori tentang internalisasi, konstruksi, pengertian dan dimensi budaya organisasi, 

tipologi nilai dalam organisai, internalisasi budaya organisasi melalui kepemimpi-

nan, budaya dan Iklim organisasi, pondok pesantren dan budaya damai, akademisi 

religius moderat dan kerangka konspetual. 

BAB ketiga: Metode penelitian, bab ini memuat uraian tentang metode 

dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan meliputi; pendekatan dan jenis pe-

nelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, sumber data, tek-
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nik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.  

BAB keempat: Paparan data dan analisis data, bab ini menjelaskan ten-

tang paparan data hasil penelitian dilapangan, analisis data dan pembahasan hasil 

temuan tentang internalisasi budaya pesantren di perguruan tinggi Islam dalam 

melahirkan akademisi religius moderat. 

BAB  kelima: Pembahasan, bab ini dijelaskan posisi temuan penelitian 

terhadap temuan sebelumnya serta penafsiran terhadap teori-teori yang diungkap 

BAB keenam: Penutup, bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan, 

saran-saran dan implikasi teoritik dan praktis.    
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Penilitian tentang pesantren telah banyak dilakukan oleh beberapa ahli, 

akademisi maupun praktisi. Dalam kajian penelitian terdahulu dikemukakan bebe-

rapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, selan-

jutnya dinarasikan pula posisi peneliti dalam kaitannya dengan penelitian sebe-

lumnya. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mardiyah, riset tentang “Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya 

Organisasi di Pondok Modern Gontor, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 

dan Pesantren Tebuireng Jombang”  yang menemukan bahwa Bangunan 

budaya organisisai melalui sejarah panjang, nilai sebagai dasar perilaku 

pesantren, tradisi keilmuan dan pengelolaan memiliki beberapa 

karakteristik. Kepemimpinan kiai dalam memelihara budaya organisasi 

melalui proses seleksi, sosialisai dan tindakan.33 

2. Onuoha Charity Ekwutosi, Okebaram Sunday Moses 2013,  Internalization of 

Organizational Culture : A Theoretical Perspective.
34

  

Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa hakikat dari internalisasi bu-

daya organisasi merupakan aktifitas kontrol sebuah organisasi yang didesain 

                                                             
33

 Mardiah, Kepemimpinan Kiai Dalam Memelihara Budaya Organisasi (Malang: Aditya 

Media Publishing, 2010), Abstraks.  
34

 Onuoha Charity Ekwutosi, Okebaram Sunday Moses 2013, “Internalization of Organiza-

tional Culture : A Theoretical Perspective”, International Journal of Business Tourism and Applied 

Sciences Vol. 1 No.2 July-December, 2013 http://www.ijbts-journal.com ISSN 2286-9352 print ISSN 

2286-9700 online 
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untuk visi organisasi. Oleh karenaya dipelukan sinergi semua komponen 

lingkungan organisasi untuk bisa menginternalisaskan budaya organisasi da-

lam sebuah organisasi 

3. Syamsul Ma‟arif, Ideologi Pesantren Salaf; Deradikalisasi Agama dan Bu-

daya Damai.
35

 Artikel ini menjelaskan bahwa Penetrasi global dan beru-

bahnya dunia telah menyeret sebagian dari komunitas pesantren untuk ber-

sikap ekslusif, radikal dan bahkan melakukan tindakan kekerasan atas na-

ma agama melawan simbol-simbol Barat. Pesantren dengan ekspresi posi-

tif dengan menekankan akan sikap toleran, moderat dan damai. Pesantren 

Edi Mancoro juga telah mencoba melakukan inisiatif pada perjumpaan an-

tarbudaya dan iman. Dalam perspektif pesantren, Edi Mancoro sesungguh 

implementasi semua bentuk perbedaan, jika dipandang sebagai modal un-

tuk melakukan “perubahan”. Kiai dan pengasuh Pondok Pesantren Edi 

Mancoro telah melakukan reformasi kurikulum pesantren, dengan mene-

kankan pada upaya rekontruksi, pada konteks ke-Indonesia-an, dengan 

mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedemikian plural, baik 

agama, etnis, maupun kepercayaan. 

4. Hepni 2015, Disertasi UIN Maliki Malang dengan judul” pengembanagan 

pendidikan Islam multicultural di pondok pesantren Al-qodiri, AL-Ghazali 

dan al-Amin Jember.
36

 

Dalam penelitian disertasi dijelaskan bahwa pengembangan pendidi-

                                                             
35

 Syamsul Ma‟arif, Ideologi Pesantren Salaf; Deradikalisasi Agama dan 

Budaya Damai, Idba‟ Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2014  
36

 Hepni “Pengembanagan Pendidikan Islam Multikultural di Pondok Pesantren Al-Qodiri, 

Al-Ghazali Dan Al-Amin Jember” (Disertasi UIN Maliki Malang, 2015)  
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kan multikultural di pondok pesantren dilakukan melalui nilai-nilai yang ber-

basis pada akhlak dan nilai luhur bangsa. Dengan menggunakan langkah inte-

grative kolaboratif. Sedangkan model pengembangan menggunakan model is-

lami yang digali dari prinsi dan tradisi khas pesantren yang bersumber dari al-

qur‟an dan hadist.  

5. Lukis Alam 2016,
37

 Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pergu-

ruan Tinggi Umum Melalui Lembaga Dakwah Kampus STTNAS Yogyakarta 

Penelitian ini menunjukan Lembaga dakwah kampus  dapat menjadi 

sarana dakwah yang diselenggarakan di kampus yang dibidangi oleh para 

mahasiswa yang memiliki perhatian intens terhadap masalah agama. Sehing-

ga dengan adanya LDK tersebut menjadi sarana mengembangkan pengeta-

huan, kepribadian serta turut menciptakan model dakwah yang lebih humanis 

di perguruan tinggi. Maka dari lembaga dakwah kampus ini pula tercipta sua-

sana dakwah komunitas yang tetap mengena ke sasaran sebagai bagian dari 

pendidikan Islam itu sendiri. 

6. Syamsul Ma‟arif 2015,
38

 Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan lokal. 

Penelitian Syamsul Ma‟arif tentang pesantren inklusif mengambil lo-

kasi penelitian di pesantren Tebuireng Jombang. Penerapan pesantren inklusif 

berbasis kearifan lokal berlandaskan akar filosofis al-muhafazatu „ala qodim 

al-sholih wa a-akhdzu bi al-jadidil al-ashlah, selain ituberlandaskan pada ni-

lai tradisionalisme dan kearofan lokalhasil peningggalan Kiai Hasyim. Nilai 

                                                             
37

 Lukis Alam, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perguruan Tinggi Umum 

Melalui Lembaga Dakwah Kampus STTNAS Yogyakarta”, e- journal ISTAWA: Jurnal Pendidikan 

Islam, Volume 1, Nomor 2, Januari-Juni 2016  
38

 Syamsul Ma‟arif, Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan lokal, (Yogyakarta: Kaukuba Dipan-

tara,2015) 
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moderatisme dalam beragama dengan menunjukan sikap terbukanya dengan 

pihak-pihak yang berbeda pandangan   

7. Khalilurrahman 2016,
39

 Internalisasi Academic Cultur Dalam Pencegahan 

Korupsi Pada Perguruan Tinggi  

Kontribusi perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi dapat dilaku-

kan melalui Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Budaya Akademik 

(Academic Cultur), etika akademik, mimbar akademik. Selain itu, perguruan 

tinggi perlu mengoptimalkan program pencegahan dan pemberantasan korup-

si secara konsisten, dan berkesinambungan yang diintegrasikan dalam kuriku-

lum, kegiatan tridarma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan dan pen-

gajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Akhirnya, sebagai penutup, 

korupsi merupakan virus demokrasi dan reformasi yang telah merusak se-

mangat demokrasi, nilai-nilai reformasi dan memporakporandakan sendi-

sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi harus dibasmi jangan dija-

dikan tradisi, korupsi merupakan penyimpangan nilai-nilai reformasi birokasi, 

tidak ada yang menyukai korupsi di langit dan di bumi, pencegahan korupsi 

harus senantiasa dilakukan sejak dini dan mahasiswa berperan besar men-

gawal, dan memantau pencegahan korupsi melalui internalisasi nilai-nilai An-

ti Korupsi dalam budaya akademik dan optimalisasi tridarma perguruan ting-

gi. 

8. Munif, 2016 menulis tentang “Meneguhkan NKRI di Madrua (Studi Atas Pe-

                                                             
39

 Khalilurrahman, Internalisasi Academik Kultur dalam Pencegahan Korupsi Pada Perguruan 

Tinggi, e Journal 2017  
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ran Pesantren Dalam Membendung Radikalisme di Madura)”
40

 

Pesantren dapat ditempatkan sebagai medium yang efektif untukme-

neguhkan pilar NKRI. Lebih-lebih ketika NKRI menghadapi ancaman dari 

gerakan kelompok Islam radikal. Di Madura, pesantren sebagai lembaga pen-

didikan terbesar, memiliki tugas besar dalam membentengi masyarakat dari 

bahaya radikalisme. 

9. Nur Effendi,
41

 Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren: Konstruksi Teo-

ritik dan Praktik Pengelolaan Perubahan Sebagai Upaya Pewarisan Tradisi 

dan Menatap Tantangan Masa Depan. 

Merupakan disertasi dengan judul awal Manajemen Perubahan Lem-

baga Pendidikan Islam yang mengambil lokasi di daerah Kabupaten Tulun-

gagung. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan yang dilaku-

kan oleh lembaga pendidikan islam harus komprehensif dan integral, karena 

apabila perubahan bersifat parsial dan temporal,maka yang terjadi adalah 

lembaga pendidikan Islam tersebut akan terjadi kehancuran.  

10. Muhammad Ridlo Zarkasyi, “Membangun Budaya Akademik pada Pergu-

ruan Tinggi Pesantren”.
42

 Membangun budya akademik berarti membentuk 

sub budaya baru dilingkungan Pesantren, yang fokus pada kegiatan peneli-

tian dan pengembangan keilmuan, yang utamanya menjalankan kebiasaan 

literasi dalam mendokumentasikan penelitiannya. Diperlukan peran dari 

                                                             
40

 Munif, Meneguhkan NKRI di Madrua (Studi Atas Peran Pesantren Dalam Membendung 

Radikalisme di Madura) Jurnal Anil Islam Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016, 96-121 
41

 Nur Efendi, Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren: Konstruksi Teoritik dan Praktik 

Pengelolaan Perubahan Sebagai Upaya Pewarisan Tradisi dan Menatap Tantangan Masa Depan( 

Yogyakarta: Kalimedia, 2016)  
42

 Muhammad Ridlo Zarkasyi, “Membangun Budaya Akademik pada Perguruan Tinggi Pe-

santren” Al Tijarah: Vol. 3 No. 2, Desember 2017 (65-96) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN:2528-2948 
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Pendiri dan Pimpinan Pesantren serta Pimpinan Perguruan Tinggi, yaitu 

peran mempertahankan nilai-nilai Pesantren dan sikap terbuka terhadap 

berkembangnya budaya akademik. Untuk itu perlu dihindari perasaan 

Fragmentasi, dan perasaanperasaan negative lainnya terhadap tumbuhnya 

budaya akademik.  

11. Dawam M. Rahmatullah, Local Muslim Herritage; Pelestarian Warisan 

Buaya Pesantren Tegalsari Ponorogo.
43

  Jurnal yang ditulis oleh Dawam M. 

Rahmatullah mendpat kesimpulan bahwa Pesantren Tegalsari Ponorogo 

memiliki banyak warisan budaya pesantren yang masih dilestarikan hingga 

saat ini. Sebagai kawasan yang juga termasuk dalam cagar budaya nasion-

al, tentunya pelestarian warisan tersebut menjadi hal yang niscaya. Selain 

menjadi tanggung jawab langsung pengelola dan masyarakat Tegalsari, 

mengingat keterbatasan analisis dalam penelitian ini, keberadaan warisan 

budaya di Pesantren Tegalsari juga menjadi topik penting untuk terus dika-

ji secara lebih komprehensif oleh komunitas akademisi. 

12. Munawar Rahmat, Model Perkuliahan Pendidikan Agama Islam yang 

Damai, Moderat, dan Toleran.
44

 Dari tulisan ini dapat dijelaskan bahwa 

model perkuliahan PAI yang damai, moderat, dan toleransi di Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Metode penelitian yang digunakan 

deskriptif-kualitatif. Penelitian menemukan bahwa Model Pendidikan 

Agama Islam yang damai, moderat, dan toleran yaitu menggunakan model 

                                                             
43

 Dawam M. Rahmatullah,  Local Muslim Herritage; Pelestarian Warisan Buaya Pesantren 

Tegalsari Ponorogo, Ancoms UIN Surabaya 2018 
44

 Munawar Rahmat, Model Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Yang Damai, Moderat, 

dan Toleran . Jurnal Pendidikan Islam UIN Walisongo. Accredited by Ristekdikti based on Decree 

No. 51/E/KPT/2017 http://journal.walisongo.ac.id/index.php/nadwa  
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perkuliahan yang terbuka yang meliputi keterbukaan dosen, materi dan 

metode. Keterbukaan dosen ditunjukkan dengan sikap dan pemikiran do-

sen yang melihat perbedaan paham, mazhab dan agama sebagai kenis-

cayaan dan tidak bersifat eksklusif; keterbukaan materi ditunjukkan den-

gan pemilihan materi secara substantive dan inklusif,sedangkan keterbu-

kaan metode ditunjukkan dengan penggunaan metode pembelajaran yang 

dialogis argumentatif yang terdiri dari metode studi ushul lintas mazhab, 

metode tipologi mazhab dan metode studi agama-agama. 

13. Uun Yusufa dan M. Khusna Amal 2018,
45

 dengan judul Penguatan Ma‟had al 

Jamia‟ah sebagai agen pengarus utamaan moderasi Islam bagi santri di IAIN 

Jember.  

Dari laporan penelitian diatas lebih condong pada kegiatan pengab-

dian berbasis riset. Dalam kesimpulan yang ditawarkan oleh peneliti menye-

butkan bahwa moderasi Islam dikalangan mahasiswa penting dilakukan untuk 

menjadikan dan internalisasi mahasiswa dalam moderasi beragama.  

14. Nur Ifadah, Spiritual Leadership; Belajar Kepemimpinan Ala Pesantren
46

 

Merupakan disertasi yang telah dibukukan. Dari hasil disertasi ini 

menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis nilai kepemimpinan sepiri-

tual pesantren. Pendidikan sejatinya bukan hanya berrarti pengajaran melain-

kan membaca atau membacakan dalam arti luas (tilawah), perubahan mental 

dan mindset dan menanamkan dan melatih kebijaksanaan (hikmah).  

                                                             
45

 Uun Yusufa dan M. Khusna Amal “Penguatan Ma‟had al Jamia‟ah sebagai agen pengarus 

utamaan moderasi Islam bagi santri di IAIN Jember” Penelitian 2012 (Direktorat Pendidikan Tinggi 

Keagamaan Islam Kementerian Agama R1, 2018)  
46

 Nur Ifadah, Spiritual Leaadreship belajar kepemimpinan ala pesantren (Yogyakarta: Kali-

media, 2018) 
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15. Johny Nofriady , Yusuf , H.M. Halkis Program Studi Strategi Pertahanan Da-

rat, Universitas Pertahanan dengan judul jurnal “Internalization of National 

Defense Values With The Binter Approach in The Kodim 0618 / Bs Region 

in Bandung City” Jurnal Strategi Pertahanan Darat  Desember 2018  Volume 

4 Nomor 3.
47

 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pada umumnya internali-

sasi nilai-nilai bela negara melalui kegiatan sosialisasi bela negara yang dilak-

sanakan oleh Kodim 0618/Bs Kota Bandung dari tiap dimensi teori internali-

sasi nilai melalui Tahap Receiving, tahap responding, tahap valuing dan tahap 

organizing value. Tahap yang masih belum optimal adalah tahap organizing 

value. 

16. Penelitian Abdul Karim 2018 tentang “Pesantren Dan Transformasi  Budaya 

Sehat (Studi atas Penerapan Budaya Sehat Di Pondok Pesantren Nurul Qor-

nain Sukowono Jember)48   

Dalam penelitian yang telah dilakukan mendapat kesimpulan;  1)Kiai 

sebagai pemimpin Pesantren, perannya  bukan sebatas  guru  ngaji bagi para  

santri  belajar, tetapi juga sebagai pengganti orang tua pengasuh anak-anak 

yang  menjadi  santrinya.  Bahkan,  para  Kiai  juga  berperan  sebagai penga-

suh dan pendidik bagi santri sebagai ganti dari orang tua santri. Kiai juga se-

bagai agen perubahan budaya pondok pesantren yang selalu aktif mengkuti 

perkembangan zaman. 2)Kebudayaan merupakan pandangan hidup dari seke-

                                                             
47

 Johny Nofriady Dkk, “Internalization of National Defense Values With The Binter Ap-

proach in The Kodim 0618 / BS Region in Bandung City” Jurnal Strategi Pertahanan Darat Desember 

2018 Volume 4 Nomor 3 
48

 Abdul Karim, Pesantren Dan Transformasi Budaya Sehat (Studi atas Penerapan Budaya 

Sehat Di Pondok Pesantren Nurul Qornain Sukowono Jember), (Jember; IAIN Jember, 2018) 
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lompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol 

yang mereka terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses 

komunikasi, sosialisasi dan adaptasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Sehingga pesantren sebagai lembaga pendidikan menjadi sarana pelestarian 

budaya seperti budaya sehat yang diterapkan di pondok pesantren Nurul Qor-

nain Sokowono Jember. 3)Upaya untuk membentuk budaya sehat di pesant-

ren Nurul Qornain yaitu: Pertama, Mendidik perilaku dengan latihan dan 

pembiasaan kepada santri terkait dengan penerapan budaya sehat di pesant-

ren. Kedua, Sosok kyai sebagai pimpinan dan figur di pondok merupakan su-

ritauladan bagi santri dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas di dalam 

pondok terutama dalam membentuk budaya sehat di pesantren. Ketiga, Pen-

gajia kitab kuning sebagai media sosialiasasi pesantren kepada santri tentang 

budaya sehat di pesantren. 

17. Aminatuz Zahroh 2019,
49

 Konstruksi dan Transformasi Budaya pesantren 

Berbasis Ahlus-Sunah Waljama‟ah di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan 

dan Pondok pesantren Salafiyah syafi‟iyah Situbondo 

Disertasi progam Doktor Manajemen Pendidikan Islam mendapatkan 

hasil kesimpulan bahwa konstruksi budaya Aswaja di pondok pesantren Si-

dogiri dan Pondok Pesantren Slafiyah syafi‟iyah situbondo meliputi artifact, 

nilai dan asumsi dasar. Sedangkan proses transformasi budaya aswaja melipu-

ti pembiasaan nilai aswaja, internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai yang 

dibangun melallui pengetahuan, sikap, prilaku dan performance kedua lem-

                                                             
49

 Aminatuz Zahroh, “Konstruksi dan Transformasi Budaya pesantren Berbasis Ahlus-Sunah 

Waljama‟ah di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok pesantren Salafiyah syafi‟iyah Situ-

bondo” Disertasi Pascasarjana IAIN jember 2019 
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baga tersebut. 

18. Ahmad Halid 2019,
50

 Budaya Organisasi Pesantren Ahlussunnah Walja-

ma‟ah Dalam Menyiapkan Santri Berkualitas (Studi Multikasus di Pesantren 

Nuris, al-Azhar Dan Assuniyah Jember) 

Kesimpulan dari Disertasi adalah bahwa pesatren yang benafits ada-

lah pesantren yang menerapkan budaya pesantren Ahlussunnah Waljama‟ah 

secara baik, semakin baik menerapkan nilai-nilai tawassuth, I‟tidal, Tawazun 

dan Tasammuh, maka akan terbangun komitmen, konsisten dan kinerja orga-

nisasi, pada giliranya akan meningkatkan kemampuan sumberdaya pesantren 

dan dapat pula menyiapkan santri yang berkualitas baik dibindang akademik 

mapun non akademik 

19. Subakri 2020,
51

 Manajemen pengembanagan sumberdaya manusia berbasis 

masyarakat multikultural dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan tinggi  

Islam di provinsi Bali (studi multisitus di STAI Denpasar dan STIT Jembrana 

Istiqlal Buleleng) 

Dalam penelitian disertasi yang dilakukan oleh subakri ini bertujuan 

untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan peningkatan Manajemen 

pengembanagan sumberdaya manusia berbasis masyarakat multikultural da-

lam peningkatan mutu lembaga pendidikan tinggi  Islam di Provinsi Bali. Me-

todologi penelitian dalam disertasi menggunakan paradigm interperatif, pen-

                                                             
50

 Ahmad Halid, Budaya Organisasi Pesantren Ahlussunnah Waljama‟ah Dalam Menyiapkan 

Santri Berkualitas (Studi Multikasus di Pesantren Nuris, al-Azhar Dan Assuniyah Jember),disertasi 

Pascasarjana IAIN Jember 2019 
51

 Subakri, Manajemen pengembanagan sumberdaya manusia berbasis masyarakat multikul-

tural dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan tinggi Islam di provinsi Bali (studi multisitus di 

STAI Denpasar dan STIT Jembrana Istiqlal Buleleng) Disertasi UIN Malang tahun 2020 
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dekatan kualitatif, jenis studi lapangan dengan rancangan multisitus. Dari ha-

sil penelitian yang dilakukan menemukan konsep teori formal tentang ma-

najemen pengembangan SDM model sistemik integratif humanis. 

Tabel: 2.1 

Skema Penelitian Terdahulu  

No Nama Peneliti dan Ta-

hun Penelitian 

Persamaan  Perbedaan Orisinilitas 

Penelitian 

01 Mardiyah,  

“Kepemimpinan Kiai 

dalam Memelihara 

Budaya Organisasi di 

Pondok Modern Gontor, 

Pondok Pesantren 

Lirboyo Kediri, dan 

Pesantren Tebuireng 

Jombang”   

Bebicara pen-

guatan Budaya 

pesantren 

Fokus pada ke-

pemimpinan 

Fokus pada in-

ternalisasi bu-

daya pesantren  

02 Onuoha Charity Ekwutosi, 

Okebaram Sunday Moses 

2013,  Internalization of 

Organizational Culture : 

A Theoretical Perspective 

Menganalisis 

model interna-

lisasi  

Memfokuskan 

pada presfektif 

teori 

Memfokuskan 

pada internali-

sasi budaya 

pesantren da-

lam organisasi 

perguruan ting-

gi 

03 Syamsul Ma‟arif, Ideolo-

gi Pesantren Salaf; Dera-

dikalisasi Agama dan 

Budaya Damai 

Menganalisis 

budaya pesant-

ren 

Fokus budaya 

pesantren 

Fokus internali-

sasi budaya 

pesantren di 

perguruan ting-

gi 

04 Hepni, Pengembangan 

Pendidikan Multikultural 

di Pondok Pesantren 

(Srtudi Multikasus Pada 

Pondok Pesantren Al-

Qodiri, Al-Ghazali dan Al 

Amin Kabupaten Jember 

Menganalisis 

pengembangan 

pendidikan 

Fokus pada bu-

daya 

Memfokuskan 

pada internali-

sasi budaya 

pesantren da-

lam organisasi 

perguruan ting-

gi 

05 Lukis Alam 2016, Interna-

lisasi Nilai-Nilai Pendidi-

kan Islam Dalam Pergu-

ruan Tinggi Umum Mela-

lui Lembaga Dakwah 

Kampus STTNAS Yo-

gyakarta 

Menganalisis 

intenalisasi ni-

lai-nilai dalam 

Perguruan ting-

gi 

Memfokuskan 

pada nilai-nilai 

pendidikan is-

lam 

Mefokuskan 

pada budaya 

pesantren 

06 Syamsul Ma‟arif 2015, Nilai-nilai ke- Internalisis ni- Memfokuskan 
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Pesantren Inklusif Berba-

sis Kearifan lokal. 

 

 

pesantren in-

klusf  

lai-nilai pesant-

ren di pergu-

ruan tinggi 

pada internali-

sasi budaya 

pesantren da-

lam organisasi 

perguruan ting-

gi 

07 Munif, 2016 menulis ten-

tang “Meneguhkan NKRI 

di Madrua (Studi Atas Pe-

ran Pesantren Dalam 

Membendung Radika-

lisme di Madura) 

Menganalisis 

bagaimana pe-

santren men-

ginternalisasi-

kan nilai-nilai 

pesatuan untuk 

NKRI  

Memfokuskan 

pada aspek de-

radikalisasi  

Fokus pada as-

pek budaya or-

ganisasi pesant-

ren 

08 Khalilurrahman 2016, In-

ternalisasi Academic Cul-

tur Dalam Pencegahan 

Korupsi Pada Perguruan 

Tinggi 

Menganalisis 

internalisasi 

budaya  

Memfokuskan 

pada culture 

akademik per-

guruan tinggi 

Memfokuskan 

pada internali-

sasi budaya 

pesantren da-

lam perguruan 

tinggi 

09 Nur Effendi,2016 Ma-

najemen Perubahan di 

Pondok Pesantren: Kon-

struksi Teoritik dan Prak-

tik Pengelolaan Perubahan 

Sebagai Upaya Pewarisan 

Tradisi dan Menatap Tan-

tangan Masa Depan. 

Mengkaji ma-

najemen peru-

bahan dalam 

lembaga pendi-

dikan  

Memfokuskan 

pada manaje-

men perubahan 

lembaga pendi-

dikan Islam 

Menfokuskan 

pada bagaima-

nan ak-

tor,kurikulum 

dan iklim da-

lam menginter-

nalisasikan bu-

daya pesantren 

dalam pergu-

ruan tinggi 

10 Muhammad Ridlo Zar-

kasyi, “Membangun Bu-

daya Akademik pada Per-

guruan Tinggi Pesantren 

Konstruksi bu-

daya  

Nilai-nilai yang 

dikembangkan 

Proses interna-

lisasi budaya 

pesantren di  

perguan tinggi 

11 Dawam M. Rahmatullah, 

Local Muslim Herritage; 

Pelestarian Warisan 

Buaya Pesantren Tegalsari 

Ponorogo 

Internalisasi 

budaya pesant-

ren melalui bu-

daya lokal 

Kajian tokoh  

12 Uun Yusufa dan M. 

Khusna Amal 2018, 

“Penguatan Ma‟had al 

Jamia‟ah sebagai agen 

pengarus utamaan mod-

erasi Islam bagi santri di 

IAIN Jember” 

Penguatan ni-

lai-nilai mod-

erasi islam 

Lebih menga-

rah kepada 

pengabdian 

berbasis riset 

Memfokuskan 

pada internali-

sasi budaya 

pesantren da-

lam organisasi 

perguruan ting-

gi 

13 Nur Ifadah2018,  Spiritual Menganalisis Mefokuskan Mefokuskan 
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Leadership; Belajar Ke-

pemimpinan Ala Pesant-

ren 

manajemen 

pembelajaran 

berbasis nilai  

pada pembela-

jaran berbasisis 

nilai kepemim-

pinan spiritual 

pesantren  

pada internali-

sasi budaya 

pesantren da-

lam organisasi 

perguruan ting-

gi 

14 Munawar Rahmat, Model 

Perkuliahan Pendidikan 

Agama Islam yang Da-

mai, Moderat, dan Tole-

ran, 2018 

Menganalisis 

budaya damai, 

moderat dan 

toleran 

Fokus pada bu-

daya pesantren  

Mefokuskan 

pada internali-

sasi budaya 

pesantren da-

lam organisasi 

perguruan ting-

gi 

15 Johny Nofriady Dkk, “In-

ternalization of National 

Defense Values With The 

Binter Approach in The 

Kodim 0618 / BS Region 

in Bandung City” 

Proses Interna-

liasasi nilai 

Fokus pada bu-

daya nilai ang-

katan darat 

Memfokuskan 

pada internalis-

si budaya pe-

santren dalam 

perguruan ting-

gi 

16 Abdul Karim 2018 “Pe-

santren Dan Transformasi  

Budaya Sehat (Studi atas 

Penerapan Budaya Sehat 

Di Pondok Pesantren Nu-

rul Qornain Sukowono 

Jember) 

Mengalisis tras-

formasi budaya 

Memfokuskan 

pada budaya 

sehat  

Memfokuskan 

pada internalis-

si budaya pe-

santren dalam 

perguruan ting-

gi 

17 Aminatuz Zahroh 2019, 

Konstruksi dan transfor-

masi Budaya pesantren 

Berbasis Ahlus-Sunah 

Waljama‟ah di Pondok 

Pesantren Sidogiri Pasu-

ruan dan Pondok pesant-

ren Salafiyah syafi‟iyah 

Situbondo 

Menganalisis  

konstruksi dan 

transformasi 

budaya pesant-

ren berbasis 

Ahlus Sunah 

wal jamaa‟ah 

Memfokuskan 

pada internalia-

si budaya da-

lam mencetak 

intelektual 

rahmatan lil 

alamin  

memfokuskan 

pada internalis-

si budaya pe-

santren dalam 

perguruan ting-

gi keagamaan 

Islam 

18 Ahmad Halid 2019 Bu-

daya Organisasi Pesantren 

Ahlussunnah Waljama‟ah 

Dalam Menyiapkan Santri 

Berkualitas (Studi Multi-

kasus di Pesantren Nuris, 

al-Azhar Dan Assuniyah 

Jember) 

Transformasi 

Budaya Pesant-

ren 

Secara umum 

lebih menekan-

kan aspek pe-

santren  

Memfokuskan 

pada aspek in-

ternalisasi bu-

daya pesantren 

di perguruan 

tinggi 

19 Subakri, 2020. Manaje-

men umberdaya manusia 

berbasis masyarakat mul-

Sumberdaya 

Manusia Hu-

manis 

Lebih mene-

kankan aspek 

pengemnagan 

Fokus pada as-

pek internalisa-

si budaya pe-
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tikultural dalam penin 

gkatan mutu lembaga 

pendidikan tinggi  Islam 

di provinsi Bali (studi 

multisitus di STAI Denpa-

sar dan STIT Jembrana 

Istiqlal Buleleng) 

sumberdaya 

manusia (dosen 

dan tenaga ke-

pendidika) 

santren di per-

guruan tinggi 

Islam dalam 

melahirkan 

akademisi reli-

gius moderat 

Dokumentasi Peneliti 

Berdasarkan state of the arts diatas, riset yang dilakukan oleh beberapa pe-

neliti sebelumnya menunjukan adanya beberapa persamaan, yakni sama berbicara 

mengenai konsep budaya dalam organisasi. Namun letak perbedaan yang paling 

mendasar adalah nilai-nilai yang dikembangkan, dimana kajian dalam penelitian 

disertasi ini lebih menekankan pada aspek internalisasi budaya pesantren dalam 

organisasi perguruan tinggi dalam melahirkan akademisi religius moderat.  

Tabel 2.2 

Posisi Keaslian Penelitian  

Nama  Judul  Orisinalitas Penelitian 

Ahmad 

Royani 

0841917009 

Internalisasi Budaya 

Pesantren di Pergu-

ruan Tinggi Islam 

dalam Melahirkan 

akademisi religius 

moderat (Studi Mul-

tisitus Universitas 

Nurul Jadid Paiton  

Probolinggo  

dan Universitas Ha-

syim Asy‟ari Tebui-

reng Jombang 

Penelitian ini mengkaji tentang  Internalisasi 

Budaya Pesantren di Perguruan Tinggi Islam 

dalam melahirkan akademisi Religius Mod-

erat (Studi Multisitus Universitas Nurul Jadid 

Paiton Probolinggo dan Universitas Hasyim 

Asy‟ari Tebuireng Jombang. Fokus penelitian 

yakni; 

1. Bagaimana konstruksi budaya pesant-

ren dalam melahirkan akademisi reli-

gius moderat?  

2. Bagaimana proses internalisasi bu-

daya pesantren melalui kepemimpi-

nan partisipatif di perguruan tinggi 

dalam melahirkan akademisi religius 

moderat? 

3. Bagaimana tipologi nilai pesantren 

yang di internalisasikan di perguruan 

tinggi dalam melahirkan akademisi 

religius moderat?   
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B. Kajian Teori 

Grand theory yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori internalisa-

si Marmawi Rais untuk mengkaji internalsiasi budaya pesantren di perguruan 

tinggi secara keseluruhan. Sedangkan middle theory yang digunakan sebagai ke-

rangka setiap fokus penelitian diantaramya: (1) toeri tentang kontruksi budaya 

Edgah H. Schein untuk mengkaji fokus pertama; (2) teori proses internalisasi 

Berger dan Luckman untuk mengkaji fokus dua; (3) teori tipologi budaya Robert 

E. Quinn dan Kim S. Cameron untuk mengkaji fokus tiga. 

1. Internalisasi: Karakteristik dan Ragamnya  

a. Definisi Internalisasi 

Pengertian internalisasi, dalam Bahasa Inggris internalized berarti 

incorporate in oneself. jadi internalisasi berarti proses menanamkan dan 

menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian dari 

(self) orang yang bersangkutan. Penamaan dan penumbuhkembangan ni-

lai tersebut dilakukan melalui berbagai didaktik metodik pendidikan dan 

pengajaran. Seperti pendidikan, pengajaran, indoktrinasi, brain washing 

dan lain sebagainya.
52

 Selanjutnya Geertzs Hofstede dalam Asmaun Sah-

lan menyebutkan proses pembentukan budaya terdiri dari sub-proses 

yang saling berhubungan antara lain kontak budaya, penggalian budaya, 

seleksi budaya, pemantapan budaya, sosialisasi budaya, pewarisan bu-

daya, internalisasi budaya, perubahan budaya, pewarisan budaya yang 

terjadi dalam hubungannya dengan lingkungan secara terus menerus dan 

                                                             
52

 Talizhidu Dhara, Budaya Organisasi (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) 82 
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berkesinambungan.
53

 

Sujatmiko dalam Dinny mengartikan internalisasi adalah pembe-

lajaran selama hidup di dunia, yang dilakukan oleh seseorang kepada ma-

syarakat atau kelompok-kelompok sosial. Pembelajaran ini sendiri beru-

pa penyerapan aturan dalam masyarakat, nilai, dan norma.
54

 Sedangkan 

Kartono mendifinisikan internalisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang melalui prakter dengan kesadaran. Tanpa adanya paksaan, de-

finisi ini berarti bahwa internalisasi dilakukan secara sadar yang akan 

membentuk adat atau kebiasaan dalam diri seseorang. Sedangkan Pupita 

Sari mengartikan internalisasi adalah penanaman  prilaku, sikap, dan nilai 

seseorang yang di dapatkannya dalam proses pembinaan,  belajar, dan 

bimbingan. Harapannya agar apa yang di dapatkan dan dilakukannya se-

suai dengan keinginan dan harapan dalam kehidupan bermasyarakat.
55

 

Sejalan dengan diatas Hiroyuki  mengartikan internalisasi yakni  

“Internalization is the inside or inside, about appreciation of a 

teaching or value, so that the belief and awareness of the truth 

about values are manifested in attitudes and behavior”
56

  
 

Puspita Sari dalam Sarifuddin menjelaskan Internalisasi adalah 

proses penanaman sikap seseorang ke dalam diri sendiri melalui sebuah 

pembinaan, bimbingan dan sebagainya. Tujuan dari internaliasi sendiri 

                                                             
53

 Asmaun Sahlan, Religius Perguruan Tinggi: Potret Pengembangan Tradisi Keagamaan di 

Perguruan Tinggi Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2012) 13 
54

 Dinny Mardiana, “ Internalisasi Nilai Etika Lingkungan di Sekolah Dasar”, Jurnal Sosiore-

ligi, Volume 15 Nomor 1, Edisi Maret 2017 
55

 Dinny Mardiana, “ Internalisasi Nilai Etika Lingkungan di Sekolah Dasar” 
56

 Akio Hiroyuki1, Nengah Juliawan, I Ketut Sudarsana, “Internalization Values Of Character 

Education Towards The Teruna-Daha In The Medi-Median Tradition” Internasional Journal Vidyat-

tama Sanatana Vol.2 No. 2 2018. 233 

http://dosensosiologi.com/pengertian-kelompok-sosial-ciri-bentuk-macam-dan-syaratnya-lengkap/
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adalah menghayati dan menguasi secara mendalam nilai-nilai sehingga 

tercermin dalam sikap dan tindakan dengan standar yang diharapkan. 57
 

Dari pengertian internalisasi menurut para ahli di atas, dapat dika-

takan bahwa internalisasi adalah proses yang dilakukan berkali-kali di da-

lam meniru tindakannya seseorang. Hingga akhirnya keadaan ini menjadi 

suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya dibu-

dayakan. Maka dari itulah internalisasi sebagai bagian daripada faktor 

pendorong perubahan sosial. 

b. Toeri-teori tentang internalisasi 

Proses internaliasasi bisa lebih cepat terwujud melalui keterliba-

tan peran-peran model (role-models). Individu mendapatkan seseorang 

yang dapat dihormati dan dijadikan panutan, sehingga dia dapat meneri-

ma serangkaian norma yang ditampilkan melalui keteladanan. Proses ini 

dinamai sebagai identifikasi (identification), baik dalam psikologi mau-

pun sosiologi. Sikap dan perilaku ini terwujud melalui pembelajaran atau 

asimiliasi yang sub-sadar (subconscious) dan nir-sadar (unconscious)”
58

 

Teori-teori tentang internalisasi erat kaitanya dengan teori beri-

kut; 

1) Teori konstruksi sosial Berger dan Luckman yang meliputi: Eksterna-

lisasi adalah momen adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural,  Objek-

tivasi dalah momen interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, dan in-

                                                             
57

 Puspitasari dalam Tesis Sariffudin,”Internalisasi Budaya Pesantren Melalui Progam Pesant-

ren Bagi Siswa di SMK Komputama Jeruklegi Kabupaten Cilacap” Tesis (IAIN Porwokerto, 2018) 34  
58

 M Rais.  Internalisasi Nilai Integrasi Untuk Menciptakan Keharmonisan Hubungan 

Antar Etnik. Disertasi Program Pasca Sarjana PPU UPI. (Bandung, 2012), 10  

http://dosensosiologi.com/faktor-pendorong-perubahan-sosial-dan-contohnya-lengkap/
http://dosensosiologi.com/faktor-pendorong-perubahan-sosial-dan-contohnya-lengkap/
http://dosensosiologi.com/faktor-pendorong-perubahan-sosial-dan-contohnya-lengkap/
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ternalisasi yang merupakan identifikasi diri dengan dunia sosio-

kultural.
59

  

Tabel 2.3.  

konstruksi sosial Berger dan Luckman dalam proses Internalisasi  

 

Momen Proses Fenomena 

Eksternalisasi   Adaptasi diri dengan du-

nia sosio-kultural 

Penyesuaian dengan lingkungan, 

iklim dan budaya pesantren  

Objektivasi Interaksi diri dengan du-

nia sosio-kultural 

Pembiasaan kegiatan-kegiatan 

pondok pesantren di lingkungan 

perguruan tinggi 

Internalisasi Identifikasi diri dengan 

dunia sosio-kultural 

Pengakuan menjadi alumni pe-

santren atau alumni lembaga pen-

didikan tinggi 

 

Dari penjelsan diatas dapat dijelaskan bahwa proses internali-

sasi budaya organisasi di pendidikan tinggi dalam melahirkan akade-

misi religius moderta tidak terlepas dari aktifitas adaptasi diri, interka-

si diri dan proses identifikasi melalui internalisasi nilai dalam diri se-

sorang.     

2) Bartky, dan Manan menyatakan bahwa organisasi mempunyai tujuh 

karakteristik budaya dasar yang bersifat universal, yaitu (1) kebu-

dayaan itu dipelajari bukan bersifat instingtif, (2) kebudayaan itu dita-

                                                             
59

 Peter L. Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosi-

ologi Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1991). Lihat pula Berger, Langit Suci: Agama sebagai Realitas 

Sosial (Jakarta: LP3ES, 1991). 32-35. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

39 

namkan, (3) kebudayaan bersifat sosial dean dimiliki bersama oleh 

manusia dalam masyarakat yang terorganisir, (4) kebudayaan itu ber-

sifat gagasan (ideational), kebiasaan-kebiasaan kelompok yang dikon-

sepsikan atau diungkapkan sebagai norma-norma ideal atau pola peri-

laku, (5) kebudayaan itu sampai pada suatu tingkat me-muaskan indi-

vidu, memuaskan kebutuhan biologis dan kebutuhan ikutan lainnya, 

(6) kebudayaan itu bersifat integratif. Selalu ada tekanan ke arah kon-

sistensi dalam setiap kebudayaan, (7) kebudayaan itu dapat menye-

suaikan diri.60 

3) Muhaimin menjelaskan bahwa tahapan internalisasi nilai dalam se-

buah pendidikan melalui beberapa tahapan, sekaligus menjadi tahap 

terbentuknya internalisasi yaitu:
61

 Tahap pertama transformasi nilai. 

Transformasi nilai ini sifatnya hanya pemindahan pengetahuan dari 

pendidik ke siswanya. Nilai-nilai yang diberikan masih berada pada 

ranah kognitif ”to know” santri ataupun mahasiswa dimungkinkan 

hilang jika ingatan seseorang tidak kuat. Tahap kedua transaksi nilai. 

Pada tahap ini pendidikan nilai dilakukan melalui komunikasi dua 

arah yang bersifat timbal balik sehingga terjadi  proses interaksi.  

Tahap ke tiga tran-internalisasi. Tahap ini jauh lebih mendalam dari 

tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan 

komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada 

tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan  aktif. Dalam tahap 
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ini tenaga pendidik harus betul-betul memperhatikan sikap dan 

prilakunya agar tidak bertentangan yang diberikan kepada peserta 

didik atapun mahasiswa. Hal ini disebabkan adanya  kecenderungan 

peserta didik untuk meniru apa yang menjadi sikap mental dan 

kepribadian tenaga pendidiknya. 

4) Ralp W Tyler yang merupakan pakar kurikulum menyebutkan ada 

empat proses dalam internalisasi dalam proses belajar mengajar yakni 

tahap latihan-latihan, tahap pembiasaan tahap pembentukan sikap dan 

tahap pembentukan karakter/personality.
62

 

5) Teori tahapan internalisasi Hassan al Banna yang meliputi: pengena-

lan (ta‟rif) pembentukan (takwin), dan pelaksanaan (tanfidz).
63

 

6) Teori pendidikan Abdullah Ulwan, yang meliputi: pembiasaan 

(ta‟wid), penuntunan (talqin) dan pendidikan (ta‟dib).
64

 

7) Teori psikologis Lev Vigotsky melalui kajiannya terhadap perkem-

bangan anak yakni:  Pertama, suatu operasi yang pada awalnya mere-

presentasikan kegiatan eksternal yang dikonstruksi dan mulai terjadi 

pada tahap awal. Kedua, suatu proses interpersonal ditransformasikan 

ke dalam suatu proses intrapersonal. Ketiga, transformasi suatu proses 

interpersonal ke dalam suatu proses intrapersonal yang merupakan ha-

                                                             
62

 Ralp W Tyler, Basic Prinsiples of Curriculum and instruction, ( Chicago and London: The 
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sil dari suatu rangkaian perkembangan peristiwa.
65

 

8) Teori Freud memberikan gambaran bahwa dalam proses internalisasi 

kepribadian itu terdiri dari : 1) ego, 2) super ego, dan 3) Id.  Super ego 

(diri) dipelajari dari orang tua kita melalui suatu sistem hadiah atau 

hukuman. Ketika seorang anak menginternalisasikan serangkaian 

standar yang diberikan oleh orang tua, anak tersebut sedang menye-

suaikan diri dengan prinsip-prinsip kebudayaan yang ada di sekitar-

nya. Cara pemahaman kognitif prinsip-prinsip kebudayaan ini meru-

pakan pengembangan moralitas dalam kondisi super ego (ego sadar). 

Ego ideal ini merupakan standar positif yang seharusnya dihidupkan 

dalam diri anak, dan apabila tidak dihidupkan standar-standar ini, ma-

ka akan timbul perasaan berdosa/bersalah, akhirnya super ego mendi-

rikan serangkaian moral imperative yang dipelajari dari orang tua dan 

masyarakat. Konflik di dalam diri atau kurang seimbangnya moral 

akan terjadi bila standar-standar ini terganggu.66 

9) Teori Bandura, menyebutkan ada tiga model yang ditiru da-

lam observational/social learning. Tiga model itu adalah: pertama 

model langsung, seorang yang nyata, berada di dekat peniru, melaku-

kan suatu perilaku. Kedua model instruksi verbal, seseorang menye-

butkan perilaku dan ciri-cirinya secara detil. Ketiga model simbolik, 

karakter (nyata/fiktif) yang menampakkan perilaku melalui media. Bi-

sa berupa buku, video, atau film. Dalam proses mediasi dalam social 
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learning theory ada empat proses dalam kegiatan internalisasi yakni; 

attention atau perhatian, Retention atau pengingat, reproduction atau 

pengulangan, motivation . Selain keempat aspek di atas, Bandura juga 

menambahkan kalau proses peniruan lebih mudah terjadi ketika di da-

lam dirinya ada self efficacy dan self regulatory yang baik. Self effica-

cy (efikasi diri) adalah keyakinan dalam diri seseorang bahwa yakin 

bisa melakukan suatu kerjaan. Sementara, self regulatory (regulasi di-

ri) adalah kemampuan seseorang dalam mengukur dan mengevaluasi 

pencapaiannya.
67

 

10) Teori HM.Chabib Thoha menyebutkan bahwa tahap-tahap internalisa-

si  dibagi menjadi empat langkah sebagai berikut: a) Menyimak, yakni 

pendidik memberi stimulus kepada peserta didik dan peserta didik 

menangkap stimulus yang diberikan. b) Responding, peserta didik mu-

lai ditanamkan pengertian dan kecintaan terhadap tata nilai tertentu, 

sehingga memiliki latar belakang teoritik tentang sistem nilai, mampu 

memberikan argumentasi rasional dan selanjutnya peserta didik dapat 

memiliki komitmen tinggi terhadap nilai tersebut. c) Organization, pe-

serta didik mulai dilatih mengatur sistem kepribadiannya disesuaikan 

dengan nilai yang ada. d) Characterization, apabila kepribadian sudah 

diatur disesuaikan dengan sistem nilai tertentu dan dilaksanakan bertu-

rut–turut, maka akan terbentuk kepribadian yang bersifat satunya hati, 

kata dan perbuatan. Teknik internalisasi sesuai dengan tujuan pendidi-

                                                             
67
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kan agama, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan masalah 

aqidah, ibadah, dan akhlakul karimah.
68

 

Dari beberapa pendapat tokoh diatas dapat diidentifikasi melalui 

table sebagai berikut: 

Tabel: 2.4 

Proses Internalisasi Para Tokoh  

No Tokoh Ide internalisasi 

1 Teori konstruksi sosial Berger dan 

Luckman  

Proses internaliasi diawali dengan eks-

ternalisasi lalu objektivasi yang akan 

melahirkan Internaliasi 

2 Bartky, dan Manan  Merumusakan karakteristik budaya, 

yaitu (1) kebudayaan itu dipelajari bu-

kan bersifat instingtif, (2) kebudayaan 

itu ditanamkan, (3) kebudayaan bersifat 

sosial dan dimiliki bersama oleh manu-

sia dalam masyarakat yang terorganisir, 

(4) kebudayaan itu bersifat gagasan (id-

eational) (5) kebudayaan itu sampai 

pada suatu tingkat me-muaskan indivi-

du, memuaskan kebutuhan biologis dan 

kebutuhan ikutan lainnya, (6) kebu-

dayaan itu bersifat integratif. (7) kebu-

dayaan itu dapat menyesuaikan diri. 

3 Muhaimin  Tahap internalisai meliputi transformasi 

nilai, transaksi nilai. tran-internalisasi.  

4 Ralp W Tyler  Proses pembentukan karakter melalui 

kegiatan latihan-latihan, pembiasaan 

pembentukan sikap pembentukan ka-

rakter/personality 

5 Abdullah Ulwan Proses internalisasi nilai meliputi pem-

biasaan (ta‟wid), penuntunan (talqin) 

dan pendidikan (ta‟dib) 

6 Teori Freud  memberikan gambaran bahwa dalam 

proses internalisasi kepribadian itu ter-

diri dari : 1) ego, 2) super ego, dan 3) 

Id.  

7 Hassan al Banna  Proses internaliasasi meliputi pengena-

lan (ta‟rif) pembentukan (takwin), dan 

pelaksanaan (tanfidz) 
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8 Teori Bandura  tiga model yang ditiru da-

lam observational/social learning. Tiga 

model itu adalah: pertama model lang-

sung,  Kedua model instruksi verbal, 

Ketiga model simbolik, karakter (nya-

ta/fiktif) 

9 Teori HM.Chabib Thoha  Tahap-tahap internalisasi a) Menyimak 

b) Responding c)Organization d) Cha-

racterization 

Dokumentasi Peneliti 

2. Konstruksi, Pengertian dan Dimensi Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya Organisasi 

Ditinjau dari perspektif sejarah, budaya organisasi sudah menjadi per-

hatian sejak tahun 1952 dan menjadi pusat perhatian serta pembicaraan utama 

sejak W. Ouchi mengemukakan teori Z, diikuti dengan lahirnya buku karya 

Peters dan Waterman yang terkenal dengan judul In Search of Excellence: 

Lesson from America‟s Best Run Companies. Perhatian terhadap budaya or-

ganisasi tersebut diperkuat lagi melalui karya para tokoh budaya organisasi 

antara lain Schein, Trice dan Beyer, Owens, dan Robbins, 2001.  

Menurut Jacques budaya organisasi didefinisikan sebagai berikut:69  

“the culture of the factory is its customary and traditional way 

of thinking and doing of things, which is shared to a greater 

or lesser degree by all its members, and which new members 

must learn, and at least partially accept, in order to be ac-
cepted into service in the firm”. 

 

Bartky, dan Manan menyatakan bahwa organisasi mempunyai tujuh 

karakteristik budaya dasar yang bersifat universal, yaitu (1) kebudayaan itu 

dipelajari bukan bersifat instingtif, (2) kebudayaan itu ditanamkan, (3) kebu-

dayaan bersifat sosial dean dimiliki bersama oleh manusia dalam masyarakat 
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yang terorganisir, (4) kebudayaan itu bersifat gagasan (ideational), kebiasaan-

kebiasaan kelompok yang dikonsepsikan atau diungkapkan sebagai norma-

norma ideal atau pola perilaku, (5) kebudayaan itu sampai pada suatu tingkat 

me-muaskan individu, memuaskan kebutuhan biologis dan kebutuhan ikutan 

lainnya, (6) kebudayaan itu bersifat integratif. Selalu ada tekanan ke arah kon-

sistensi dalam setiap kebudayaan, (7) kebudayaan itu dapat menyesuaikan di-

ri.70 Dalam hal ini budaya dasar yang dimiliki oleh masing-masing individu 

anggota organisasi berinteraksi dengan budaya organisasi dan budaya masya-

rakat sekelilingnya. Sedangkan pendatang baru dalam organisasi menyesuai-

kan diri dengan budaya organisasi melalui proses belajar. 

Schein memberi definisi bahwa budaya organisasi adalah pola asumsi 

dasar yang telah ditemukan suatu kelompok, ditentukan, dan dikembangkan 

melalui proses belajar untuk menghadapi persoalan penyesuaian (adaptasi) 

kelompok eksternal dan integrasi kelompok internal serta asumsi itu telah be-

kerja cukup baik sehingga menjadi bahan pertimbangan yang valid, oleh se-

bab itu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai salah satu cara untuk 

menanamkan pemahaman, pemikiran dan perasaan yang berkaitan dengan 

persoalan-persoalan organisasi.71 Sedangkan Gardner memberi pengertian 

budaya organisasi sebagai kekuatan yang tidak kelihatan (intangible) di balik 

sesuatu yang dapat dilihat (tangible) dari suatu organisasi, suatu energi sosial 

yang menggerakkan orang untuk bertingkah laku. Budaya bagi organisasi me-

rupakan apa yang dikatakan „karakter‟ bagi individu sesuatu yang tersem-
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bunyi, menyatukan, menyediakan makna, arahan dan mobilisasi.72  

Pendapat lain tentang budaya organisasi menyatakan bahwa budaya 

organisasi mengacu pada suatu sistem pemaknaan bersama yang dianut oleh 

anggota organisasi dalam bentuk nilai, tradisi, keyakinan (belief), norma, dan 

cara berfikir unik yang membedakan organisasi itu dari organisasi lainnya .73  

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bu-

daya organisasi pesantren dalam konteks ini  adalah pemaknaan bersama selu-

ruh anggota organisasi perguruan tinggi yang berkaitan dengan nilai, norma, 

keyakinan, tradisi dan cara berfikir unik yang dianutnya yang tampak dalam 

perilaku mereka, sehingga membedakannya dari perguruan tinggi lainnya. 

Oleh karena budaya organisasi mempunyai karakteristik utama yang 

dihargai anggota organisasi, maka budaya itu sangat berpengaruh pada aspek 

kinerja organisasi secara fundamental. Jika budaya organisasi merupakan as-

pek esensial dari kinerja organisasi, maka budaya organisasi perlu dikelola 

dengan baik dan dipahami dengan jelas, untuk menjamin bahwa tujuan dan 

sasaran organisasi tercapai dengan baik. 

Koentjaraningrat mengelompokan aspek-aspek budaya berdasarkan 

dimensi wujudnya yaitu; 1) kompleks gugusan atau ide seperti pikiran, penge-

tahuan, nilai, keyakinan norma dan sikap; 2) kompleks aktivis seperti,pola 

komonikasi,taria-tarian, upacara adat. 3) Material hasil benda seperti, seni, pe-
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ralatan dan lain sebagainya.
74

 

Agar budaya tersebut menjadi nilai-nilai yang tahan lama,maka harus 

ada proses internalisasi budaya. Internalisasi budaya tersebut berarti mena-

namkan dan menumbuh kembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian 

diri (self) orang bersangkutan. Penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan mela-

lui berbagai didaktik metodik pendidikan dan pengajaran. Seperti pendidikan, 

pengarahan, indoktrinasi, brain washing dan lain sebagainya.  

Budaya oragansisasi (organizational culture) jika diaplikasikan pada 

lingkungan manajemen organisasi, lahirlah konsep budaya manajemen lebih 

spesifik lagi, jika budaya organisasi diaplikasikan dalam manajemen pendidi-

kan, maka lahirlah konsep budaya manajemen pendidikan.
75

 

Dalam suatu organisasi lembaga pendidikan budaya paling tidak diar-

tikan sebagai berikut; Pertama, sistem nilai yaitu keyakinan dan tujuan yang 

dianut bersama yang dimilki oleh anggota organisasi yang potensial memben-

tuk prilaku mereka dan bertahan lama meskipun sudah terjadi pergantian ang-

gota. Dalam lembaga pendidikan misalnya, budaya semangat belajar, cinta 

kebersihan, mengutamakan kerjasama dan nilai-nilai lainya. Kedua, norma 

prilaku yaitu cara berprilaku yang sudah lazim digunakan sebuah organisasi 

yang bertahan lama karena anggotanya mewariskan prilaku tersebut kepada 

anggota baru.
76

 

Sedangkan Sergiovanni mengutip pendapat Lundberg menyebutkan 
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bahwa budaya organisasi muncul dalam empat tingkatan, yaitu (1) artifacts, 

(2) perspectives, (3) values, dan (4) assumption. Pada tingkatan artifacts, bu-

daya organisasi terwujud dalam cerita/kisah, mitos, ritual, seremoni, serta 

produk-produk yang merupakan  yang merupakan simbolisasi nilai-nilai. Wu-

jud budaya organisasi pada tingkatan perspectives adalah peraturan-peraturan 

dan norma yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan problema yang diha-

dapi oleh organisasi dan menjadi pedoman bersikap dan berperilaku anggota. 

77
 

Wujud budaya organisasi pada tingkatan values adalah nilai yang di-

jadikan acuan dalam segala keputusan dan tindakan anggota organisasi serta 

yang mencerminkan tujuan, identitas, dan standar penilaian terhadap segala 

sesuatu. Sedang wujud budaya organisasi pada tingkatan assumption merupa-

kan pandangan anggota organisasi mengenai dirinya dan orang lain yang 

mengarahkan pada hubungan antara dirinya dengan orang lain tempat ia be-

rada. 

Budaya dalam lembaga pendidikan Islam seperti perguruan tinggi 

Islam (PTI) merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk 

mahasiswa menjadi manusia yang penuh optimis, berani, tampil, berperilaku 

kooperatif, dan kecakapan personal dan akademik. Lembaga pendidikan 

Islam yang memiliki keunggulan atau keberhasilan pendidikan tertentu 

biasanya dapat dilihat dari beberapa variabel yang mempengaruhinya seperti 

perolehan nilai dan kondisi fisik, akan tetapi kurang memperhatikan hal lain 
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yang tidak tampak (hidden) yang justru lebih berpengaruh terhadap kinerja 

individu dan organisasi itu sendiri yang mencakup nilai-nilai (values), 

keyakinan (beliefs), budaya, dan norma perilaku yang disebut sebagai the 

human side of organization (sisi/aspek manusia dan organisasi). 

b. Konstruksi budaya  

Konstruksi budaya pesantren dalam melahrikan budaya religius mod-

erat di dalam penelitian ini didasarkan pada tiga level sebagai berikut: dianta-

ranya 1) Artefak, yang meliputi struktur dan proses baik yang nampak mau-

pun tidak nampak dan sikap yang bisa diamati.  2) Keyakinan dan nilai, yang 

meliputi ide,tujuan, nilai, aspirasi ideology dan rasionalisasi. 3) Asumsi dasar, 

yang meliputi keyakinan dan nilai yang diterima sebagai hal yang benar. Da-

lam hal ini dapat ditentukan sikap, persepsi, pemikiran dan perasaan. 
78

 

 

 

 

Bagan: 2.1 

Konstruksi Budaya Organiasi 
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa bangunan budaya organi-

sai di lembaga pendidikan dalam proses internaliasi nilai-nilai yang dibangun 

tidak terlepas dari artifak, nilai-nilai dan asumsi yang dibangun dalam meru-

muskan visi misi dan tujuan organiasi. 

3. Tipologi Nilai dalam organisai 

Robert E. Quinn and Kim S. Cameron membagi budaya organisasi 

menjadi 4 kuadran yang diantaranya adalah Clan Culture (Kebudayaan 

Klan), Hierarchy culture (Kebudayaan Hirarki), Market culture (Kebudayaan 

Pasar) dan Adhocracy culture (Kebudayaan Adhokrasi).  

Bagan 2.2 The Competing Values Framework  

Robert E. Quinn and Kim S. Cameron 

 

Dari bagan 2.1 diatas dapat jelaskan pembahasan mengenai em-

pat jenis atau tipe budaya organisasi menurut Robert E. Quinn and Kim 

S. Cameron.
79

 

a. Kebudayaan Klan (Clan Culture) 

                                                             
79

 Cameron, K.S. and Quinn, R.E. Diagnosing and Changing OrganizationalCulture: based 

on the Competing Values Framework, (New York:Addison Wesley, 1999) 46 
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Dalam organisasi yang berkebudayaan klan ini, setiap ang-

gota dalam organisasi memiliki rasa kebersamaan dan kekeluar-

gaan. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai 

mentor dan bahkan sebagai figur seorang ayah yang bertindak se-

bagai kepala keluarga. Tipe kebudayaan klan ini mirip dengan or-

ganisasi tipe keluarga yang berusaha untuk mencapai mufakat dan 

komitmen melalui keterlibatan dan komunikasi antar anggota serta 

menghargai kerjasama, partisipasi dan konsesus. Sukses dalam 

konteks kebudayaan klan ini adalah memenuhi kebutuhan pelang-

gan dan kepedulian terhadap masyarakat. 

Tipologi ini dalam kaitanya dengan budaya pesantren ada-

lah tradisi membangun sanad keilmuan yang tinggi. Para ulama 

dahulu mempertahankan tradisi sanad sehingga bisa eksis sam-

pai saat ini. Tradisi sanad keilmuan itu masih dipegang dan di-

lestarikan secara konsisten di kalangan civitas pesantren. Den-

gan sanad, pesantren menjadikan transmisi keilmuan yang dida-

patkan santri menjadi jelas dan otentik. Bahkan, transmisi keil-

muannya yang terjamin mu‟tabaroh dari guru yang satu kepada 

guru yang lainnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi civitas 

pesantren.80  

Kitab yang diajarkan mendapatkan rekomendasi dari 

ulama di bidangnya dan ulama yang lain seakan berkonsesus. 
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Dengan adanya sistem transmisi keilmuan (sanad), ulama pe-

santren dapat dipastikan mempunyaii jalur sanad hingga ke 

akarnya.  

b. Kebudayaan Adhokrasi (Adhocracy Culture) 

Budaya organisasi jenis ini didasarkan pada energi dan 

kreativitas. Anggota organisasi atau karyawan didorong untuk be-

rani mengambil risiko, berekspreimen dan berpikir di luar kebia-

saan untuk menyelesaikan sesuatu. Para pemimpin atau pemimpin 

organisasi dianggap sebagai inovator dan pengusaha (entrepre-

neur).
81

 Kebudayaan adhokrasi ini mendorong organisasi atau pe-

rusahaan untuk berkembang dengan menciptakan produk-produk 

dan layanan yang inovatif dan cepat menanggapi perubahan pasar. 

Sukses dalam konteks kebudayaan adhokrasi ini adalah memiliki 

produk dan layanan baru serta menjadi pelopor sesuatu yang baru.  

Kaitanya dengan pesantren dalam hal ini adalah konsep in-

ovasi permberdayaan yang dilakukan melalui yang mengedepan-

kan aspek sosial, menjadikan pesantren menjadi lembagaga dak-

wah yang eksis hingga saat ini. bahkan keadaa pondok pesantren 

telah membawa perubahan masyarakat sekitar.  

c. Kebudayaan  Pasar (Market Culture) 

Budaya ini dibangun atas dasar dinamika persaingan dan 

pencapaian hasil nyata, fokusnya adalah pada tujuan atau hasil. 
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Organisasi tipe kebudayaan pasar ini berpusat pada lingkungan 

eksternal yaitu pelanggannya.
82

 Tipe ini lebih mendahulukan ke-

pentingan pelanggan atau pangsa pasar dan laba perusahaan di-

bandingkan dengan kepuasan karyawannya maupun pengemban-

gan sumber daya manusianya. Tujuan bersama pada organisasi 

yang berkebudayaan pasar ini adalah meraih keuntungan terbesar, 

mendapatkan pangsa pasar terbesar dan mengalahkan pesaingnya. 

Sukses dalam konteks organisasi yang berkarakteristik kebudayaan 

pasar ini adalah mendapatkan pangsa pasar terbesar dan menjadi 

pemimpin pasar (market leader).  

Dalam konteks kelembagaan pesantren budaya sanad 

keilmuan dan jaringan ulama nusantara menjadikan pesantren se-

bagai lembaga pendidikan dan dakwah yang mampu bertransfor-

masi menjadi lembaga pendidikan Islam terbesar di dunia. Hal ini 

tidak terlepas dari market pasar yang di bidik yakni sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

d. Kebudayaan Hirarki (Hierarchy culture) 

Budaya Organisasi jenis kebudayaan hirarki ini dilandasi 

oleh struktur dan kendali. Lingkungan kerja bersifat formal dan 

pengendalian yang ketat. Kepemimpinan didasarkan pada koordi-

nasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya yang mene-

kankan efisiensi dan prediktabilitas. Nilai dari kebudayaan hirarki 
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ini adalah konsistensi dan keseragaman.
83

 Sukses dalam konteks 

organisasi yang mengadopsi kebudayaan hirarki ini adalah peren-

canaan (planning) yang andal, kualitas produk dan layanan yang 

tinggi, pengiriman yang tepat waktu dan biaya operasional yang 

rendah. Manajemen harus memastikan kepastian pekerjaan dan 

prediktabilitas. 

Model kepemimpinan kolektif-kolegial atau bentuk 

Yayasan (yang berisikan anggota keluarga) ini dinilai sebagai 

salah satu solusi strategis di pesantren, karena beban kiai/ pen-

gasuh pesantren menjadi lebih ringan, karena ditangani bersama 

sesuai dengan tugas masing-masing.
84

 Kiai juga tidak terlalu 

menanggung beban moral tentang kelanjutan pesantren di masa 

depan. Namun demikian kolektifitas dan kolaborasi ini masih 

bersifat pasif, karena kolektivitas kepemimpinan di pondok pe-

santren tersebut terkadang masih lebih didominasi kiai sebagai 

pimpinan pesantren. Perilaku kepemimpinan kolektif di pesant-

ren yang direpresentasikan dari majlis kiai dapat diasumsikan 

sebagai perilaku kepemimpinan demokratis. Hal ini karena kiai 

tidak memimpin pesantren secara individual, melainkan me-

mimpin dengan beberapa kiai secara kolektif.  

Seperti yang ditegaskan oleh Syarqawi Dhofir, bahwa 

kekuasaan kiai tidak terpusat pada satu figur kiai, melainkan ada 
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dalam kepemimpinan kolektif, yang berwujud dewan pimpi-

nan.
85

 Hal ini relevan kiranya apabila konteks kepemimpinan 

kolektif di pesantren ini disandingkan dengan teori management 

system Rensis Likert dengan menggunakan prinsip dasar lea-

dership continoum. Dari hasil risetnya, ia menemukan 4 perila-

ku kepemimpinan yaitu:
86

 (1) Sistem exploitative authoritative 

(otoriter dan memeras); (2) Sistem benevolent authoritative 

(otoriter yang baik).; (3) Sistem consultative (konsultasi); dan 

(4) Sistem participative (partisipasi). 

Selain tipe budaya organisasi diatas ada beberapa tipologi budaya 

organisasi. Kotter dan Heskett  mengkategorisasi jenis budaya organisasi 

menjadi tiga yaitu:
87

 

1) Budaya kuat dan budaya lemah  

Organisasi yang berbudaya kuat biasanya dapat dilihat oleh orang 

luar sebagai memilih suatu gaya tertentu. Dalam budaya organisasi yang 

kuat ini nilai-nilai yang dianut bersama itu dikonstruksi ke dalam sema-

cam pernyataan misi dan secara serius mendorong para manajer untuk 

mengikutinya. Karena akar-akarnya sudah mendalam, gaya dan nilai bu-

daya yang kuat cenderung tidak banyak berubah walaupun ada pergan-

tian pimpinan.  

Sejalan dengan itu, Robbins mengemukakan bahwa yang dimak-
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sud dengan budaya yang kuat adalah budaya di mana nilai-nilai inti dipe-

gang secara intensif dan dianut bersama secara meluas.
88

 Makin banyak 

anggota yang menerima nilai-nilai inti dan makin besar komitmen mere-

ka pada nilai-nilai itu, maka makin kuat pula budaya tersebut. Sebaliknya 

organisasi yang berbudaya lemah, nilai-nilai yang dianut tidak begitu 

kuat sehingga jatidiri organisasi tidak begitu menonjol dan kemungkinan 

besar nilai-nilai yang dianut pun berubah setiap pergantian pimpinan atau 

sesuai dengan kebijakan pimpinan yang baru. 

2) Budaya yang memiliki kecocokan strategi  

Jenis budaya yang cocok secara strategik memiliki perspektif 

yang menegaskan tidak ada resep umum untuk menyatakan seperti apa 

hakikat budaya yang baik itu, hanya apabila “cocok” dengan konteksnya. 

Konteks itu dapat berupa kondisi objektif dari organisasinya, segmen 

usahanya yang dispesifikasi oleh strategi organisasi atau strategi bisnis-

nya sendiri. Konsep kecocokan sangat bermanfaat khususnya dalam 

menjelaskan perbedaanperbedaan kinerja jangka pendek dan menengah. 

Esensi konsepnya mengatakan bahwa suatu budaya yang seragam tidak 

akan berfungsi. Oleh karena itu, beberapa variasi dibutuhkan untuk men-

cocokan tuntutan-tuntutan spesifik dari bisnis-bisnis yang berbeda itu. 

3) Budaya adaptif. 

Budaya adaptif didasari pemikiran bahwa organisasi merupakan 

sistem terbuka dan dinamis yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi 

                                                             
88

 Robbins, Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications 9 
rd

 edition. 

Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 2001)  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

57 

oleh lingkungan. Untuk dapat meraih sukses dalam lingkungan yang se-

nantiasa berubah, organisasi harus tanggap terhadap kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi, dapat membaca kecenderungan-

kecenderungan penting dan melakukan penyesuaian secara cepat. Bu-

daya organisasi adaptif memungkinkan organisasi mampu menghadapi 

setiap perubahan yang terjadi tanpa harus berbenturan dengan perubahan 

itu sendiri. 

Dalam aksiologi ada dua komponen mendasar yang merupakan 

jenis-jenis nilai, yakni atika dan estetika. Dalam pandangan Amsal Bakh-

tiar menyebutkan bahwa etika berkaitan dengan hal-hal kebaikan se-

dangkan estetika berkaitan dengan masalah keindahan.
89

 

Peter F. Drucker menyebutkan bahwa  budaya organisasi meru-

pakan pokok penyelesaian masalah-masalah ekternal dan internal yang 

pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus oleh suatu kelompok 

yang kemudian diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara in-

ternalisasi untuk memahami, mamikirkan dan merasakan terhadap ber-

bagai masalah dalam sebuah organisasi.
90

  Hal yang sama disebutkan 

oleh Phithi Sithi Amnuai bahwa budaya organisasi adalah seperangkat 

asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisa-

si, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah-

masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal.91 

Spirit dan nilai-nilai yang dijadikan sebagai sumber budaya 

                                                             
89

 Bakhtiar, Filsafat Ilmu,  (Jakarta: Rajawali Press, 2013)  
90

 Peter F. Drucker , The Practice of Management, (New York : Harper Business, 1994)  
91

 Harris Philip R. . The New Work Culture. Amherst: HRD Press, 1998 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

58 

mutu pada organiasi pendidikan antara lain: (1) spirit dan nilai-nilai 

perjuangan, (2) spirit dan nilai-nilai ibadah, (3) spirit dan nilai-nilai 

amanah, (4) spirit dan nilai-nilai kebersamaan, (5) spirit dan nilai-nilai 

disiplin, (6) spirit dan nilai-nilai profesionalisme, dan (7) spirit dan ni-

lai-nilai menjaga eksistensi lembaga pendidikan. Spirit dan nilai-nilai 

tersebut, dijadikan landasan dan sumber oleh lembaga yang tercermin 

dalam setiap kegiatan, dalam mengambil keputusan, sikap dan perila-

ku warga, pola-pola manajemen yang dilakukan, dan lain sebagainya. 

Spirit dan nilai-nilai budaya mutu mewarnai dan nampak dalam pe-

nyelenggaraan pendidikan.   

Bagan  2.3  

Spirit Nilai Penyelengaraan Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

   

 

Kalau dilihat dari konsep budaya, spirit dan nilai-nilai  budaya mu-

tu pendidikan unggul  tersebut di atas dapat dipahami dari sudut sumber-

nya. Spirit dan nilai-nilai budaya ini merupakan kualitas kehidupan sebuah 

organisasi, sehingga Creemers dan Reynold  menyimpulkan bahwa budaya 

organisasi adalah keseluruhan norma, nilai, keyakinan, dan asumsi yang 
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dimiliki oleh anggota di dalam organisasi.
92

  

Spirit dan nilai-nilai budaya mutu tersebut seiring dengan beberapa 

spirit dan nilai-nilai yang patut dianut sebuah organisasi di antaranya ada-

lah spirit dan nilai-nilai disiplin, spirit dan nilai-nilai tanggung jawab, spi-

rit dan nilai-nilai kebersamaan, spirit dan nilai-nilai  keterbukaan, spirit 

dan nilai-nilai kejujuran, spirit dan nilai-nilai semangat hidup, spirit dan 

nilai-nilai sosial dan menghargai orang lain, serta persatuan dan kesatuan.  

Dilihat dari segi nilai-nilai yang dikembangkan di perguruan tinggi 

tidak terlepas tri darma perguruan tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyrakat. Kaitan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan dengan mengambil lokasi penelitian yang berada di 

pendidikan tinggi berbasis pesantren tentu nilai-nilai yang dikembangkan 

tidak terlepas dari visi dan misi pesantren.   

 

4. Internalisasi Budaya Organisasi Melalui Kepemimpinan  

Hasil penelitian W. Ouchi yang diterbitkan pada tahun 1981 mengenai 

budaya organisasi telah mengejutkan berbagai pihak yang telah lama terpaku 

dengan penelitian sebelumnya. Temuan Ouchi dipublikasikan ketika para 

manajer operasional perusahaan Amerika berusaha memecahkan persoalan 

mereka dalam pertemuan kompetisi dengan masyarakat Jepang. Ouchi warga 

Amerika keturunan Jepang membandingkan dan mengontraskan gaya ma-

najemen yang dilakukan oleh kedua bangsa Amerika dan Jepang. Ouchi me-
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nemukan bahwa praktik manajemen Jepang cenderung berbeda dan beberapa 

gaya manajemen tersebut dapat diadopsi oleh organisasi Amerika.
93

 

Teori Ouchi tentang budaya organisasi mengevaluasi teori X dan Y 

karya Douglas Mc Gregor. Menurut teori X, manusia pada dasarnya tidak 

mau bekerja dan cenderung menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, 

manusia harus diarahkan dan dikontrol supaya mau bekerja. Filosofi teori ini 

adalah manusia harus dimotivasi dengan uang, tunjangan tambahan, dan perlu 

diberi hukuman.
94

 Sebaliknya teori Y menyebutkan bahwa pada dasarnya 

manusia senang bekerja keras dan menerima tanggung jawab. Menurut teori 

ini manusia menganggap bahwa bekerja bersifat alami dan mendatangkan ke-

puasan bagi dirinya.
95

 

Berangkat dari hasil evaluasi teori X dan Y, Ouchi menawarkan nama 

teori Z sebagai alternatif. Teori Z menyarankan bahwa kondisi kerja manusia 

tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan keper-

cayaan diri (self esteem) bagi pegawai. Sampai saat ini sebagian para manajer 

organisasi mempunyai asumsi bahwa teknologi meningkatkan produktivitas 

kerja. Teori Z menyarankan bahwa manajer perlu mengarahkan kembali per-

hatian kepada hubungan manusiawi yang lebih humanistik di dalam organisa-

si.
96

 Lebih lanjut, Ouchi menyatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan da-

lam suatu organisasi perlu dikembangkan kepercayaan, nilai, norma, asumsi 
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dasar, tradisi-tradisi, dan kebiasaan yang unik dari suatu organisasi. Menurut 

Ouchi ada tiga syarat kunci untuk mengembangkan budaya organisasi, yaitu 

(1) adanya saling percaya (trust), (2) kehalusan (subtlety), dan (3)  keakraban 

(intimacy).
97

  

Saling percaya ialah “a positive expectation that another will not act 

opportunistically”. Lebih lanjut Robbins menyatakan bahwa dari definisi itu 

tersirat adanya pemahaman dan sifat kekeluargaan seseorang terhadap orang 

lain yang dipercayai. Ada lima dimensi yang melandasi konsep kepercayaan 

yaitu, (1) integritas (integrity), (2) kompetensi, (3) konsistensi, (4) loyalitas, 

(5) memiliki sifat keterbukaan .
98

 

Integritas mengacu kepada kejujuran dan keadaan yang sebenarnya. 

Seseorang yang memiliki integritas tinggi cenderung mengemukakan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya secara transparan dan apa adanya. 

Menurut Robbins dari kelima dimensi kepercayaan itu, dimensi integritas 

memegang peran utama, karena terkait dengan karakter moral dan kejujuran 

dasar (basic honesty) yang dimiliki oleh pemegang kepercayaan. Kompetensi 

adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, meliputi kemam-puan melaku-

kan hubungan interpersonal, kemampuan teknik dan ketrampilan. Konsisten-

si, berkaitan dengan tingkat keterandalan (reliability), prediktibilitas, dan 

tingkat kekekalan pertimbangan-pertimbangan yang baik (good judgment) se-

seorang dalam menangani persoalan. Loyalitas adalah kemauan untuk melin-

dungi dan menjaga harga diri orang lain. Aktivitas dalam organisasi memer-
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lukan loyalitas agar kerjasama antar bagian, atasan-bawahan berjalan baik, 

untuk itu diperlukan rasa tepa selira atau rasa empati, yaitu kemampuan me-

rasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
99

  

Dimensi kelima dari kepercayaan adalah memiliki sifat keterbukaan. 

Penelitian yang dilakukan Neumann dan Jessup  menguatkan bahwa budaya 

organisasi mempunyai keterkaitan dengan kepercayaan, dan kepercayaan itu 

mempunyai dampak (impact) terhadap aktivitas dan produktivitas seseorang 

dalam organisasi. Hal senada diungkapkan oleh Leaming bahwa seorang pe-

mimpin perlu mempercayai anggota atau karyawannya.
100

 Leaming menyata-

kan ”trust and acceptance come in part by making others understand that they 

are important”. 

Dalam hal ini, sejarah juga membuktikan bahwa saling tidak percaya 

antara para buruh (serikat pekerja), pemerintah, dan manajer organisasi dan 

atau perusahaan dapat melumpuhkan ekonomi dan standar hidup. Dalam ke-

hidupan berbangsa dan bernegara pun sangat diperlukan kepercayaan. Hal itu 

dapat diamati dari tumbuhnya gejala disintegrasi bangsa, karena kurangnya 

kepercayaan antara daerah dan pusat atau antar kelompok yang satu dengan 

kelompok yang lainnya. 

Kunci kedua teori Z adalah subtlety yaitu sesuatu yang sangat halus, 

sulit dideskripsikan, kompleks, dan dinamis, dapat berupa semangat kerja, 

daya tarik, rasa humor dan adanya saling hubungan timbal balik. Dalam kon-

                                                             
99

 Muhadjir, N. Identifikasi Kepemimpinan Adopsi Inovasi untuk Pembangunan Pedesaan. 

(Disertasi tidak diterbitkan. IKIP Yogyakarta. 1982) 
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teks ini Ouchi menggambarkannya ”subtleties can never be captured explicit-

ly, and any bureaucratic rule will do violence to them”.
101

 Subtlety dapat dira-

sakan dalam hubungan antara manusia yang selalu kompleks dan dinamis. 

Misalnya seorang manajer yang mengetahui secara baik kepribadian bawa-

hannya akan dapat bekerja dalam suatu tim kerja efektif. Kemampuan untuk 

memahami anggota organisasi disebut Garner sebagai inteligensi intra-

personal dan interpersonal.
102

  

Kunci ketiga teori Z adalah keakraban. Keakraban dapat dilihat dalam 

hubungan sosial yang terjadi sehari-hari, di lingkungan keluarga, kelompok, 

tetangga, kawan dan lingkungan organisasi keagamaan. Para sosiolog berpen-

dapat bahwa keakraban merupakan unsur esensial dalam masyarakat yang se-

hat. Keakraban juga merupakan pertanda adanya kebersamaan dalam suatu 

organisasi. Jikalau kebersamaan diantara anggota organisasi hilang, pertanda 

pemaknaan bersama tentang nilai, pandangan hidup berorganisasi juga hilang. 

Kekuatan nilai dan budaya dalam organisasi melebihi kekuatan prosedur dan 

sistem pengawasan; nilai dan budaya berfungsi sebagai „perekat‟ bersama, 

merangsang tumbuhnya komitmen, dan memancing kreativitas serta menum-

buhkan energi partisipannya .
103

  

Dalam hal ini, Deal dan Kennedy mengklarifikasi pengertian budaya 

organisasi sebagai suatu sistem nilai bersama dan keyakinan dalam berinte-

raksi dengan orang-orang dalam organisasi, struktur organisasi, dan sistem 
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kontrol yang menghasilkan norma-norma perilaku. Dalam praktiknya istilah 

nilai bersama (share values) berkaitan dengan hal penting bagi organisasi. 

Keyakinan (beliefs) bermakna “what we think is true” (apa yang kita pikirkan 

adalah benar). Sedangkan norma perilaku (behavioral norms) ber-makna 

“how we do things around here” (bagaimana kita melakukan sesuatu di seki-

tar sini).
104

  

Organisasi unggul mempunyai beberapa karakteristikyakni, (1) orga-

nisasi mempunyai hubungan erat dengan pelanggan, (2) otonomi (autonomy) 

dan kewirausahaan (entrepreneurship), (3) meneruskan tradisi dan mempu-

nyai nilai dorong (hand on, value driven), (4) memiliki kebersamaan yang di-

ikat dengan longgar (simultaneous loose-tight properties).
105

  

Organisasi yang unggul mau mendengar dan belajar dari orang yang 

mereka layani. Mereka berkonsentrasi pada penyediaan kualitas, layanan dan 

kepercayaan (quality, service, dan trust). Pimpinan organisasi mendukung 

otonomi pengambilan keputusan yang dilakukan pada tingkat unit organisasi 

dan memberi kebebasan kepada tiap unit atau bagian organisasi untuk mem-

buka peluang yang akan memberi manfaat kepada organisasi. Selain itu, para 

pimpinan organisasi tidak segan-segan turun ke bawah untuk melihat realita 

dan menangkap informasi serta peristiwa yang terjadi pada tiap unit terkecil 

organisasi. Tiap unit atau bagian organisasi dapat dan harus membuat keputu-

san. Dengan kata lain keputusan-keputusan organisasi dapat didesentralisasi-

kan kepada unit, tetapi core value tetap ditentukan oleh pusat organisasi dan 
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dimonitor dengan ketat oleh pimpinan organisasi. Oleh sebab itu, para mana-

jer atau pimpinan organisasi sebaiknya memahami faktor-faktor yang mem-

pengaruhi budaya organisasi.  

Faktor-faktor tersebut menurut Mondy dan Premeaux  mencakup (1) 

kelompok kerja yang mempunyai komitmen, halangan/rintangan, moral, per-

sahabatan, (2) gaya kepemimpinan supervisor/manajer, (3) karakteristik orga-

nisasi, dan (4) proses administrasi, termasuk di dalamnya sistem pemberian 

imbalan, sistem komunikasi, konflik dan kerjasama, serta toleransi risiko (risk 

tolerance).
106

 

Oleh karenanya dalam teori Z untuk berkualitas memperhatikan 6 un-

sur sebagai berikut; 1) kepercayaan, 2) motivasi diri, 3) sistem reward, 4) pe-

latihan peningkatan skill, 5) kontrol dan pengambilan keputusan bersama serta 

6) pembelajaran yang berkualitas. Peranan Teori Z dalam siklus tersebut ada-

lah memberikan panduan bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja insti-

tusi dengan memotivasi tenaga pendidik dengan memperhatikan budaya insti-

tusi yang terus dikembangkan. Tujuan penerapan Teori Z di dalam pengelo-

laan adalah membangun loyalitas yang menitik beratkan pada peran dan posi-

si karyawan sehingga karyawan nyaman bekerja, merasa menjadi bagian 

penting dalam institusi dan pada akhirnya karyawan akan bekerja dengan le-

bih efektif dan efisienuntuk meningkatkan kinerja institusi.  

Implementasi Teori Z ini cocok untuk PT, karena indikator yang di-

gunakan sesuai dengan kondisi PT secara keseluruhan, yaitu: kepercayaan, 
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life time employment, pengambilan keputusan bersama, perhatian menyeluruh 

pada civitas akademika sehingga dapat menyerap nilai-nilai organisasi yang 

berkaitan dengan karakter perguruan tinggi. 

 

5. Budaya dan Iklim Organisasi  

Budaya organisasi merupakan faktor yang paling kritis dalam organi-

sasi. Efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya 

yang kuat, yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Organisa-

si yang berbudaya kuat akan memiliki ciri khas tertentu sehingga dapat mem-

berikan daya tarik bagi individu untuk bergabung. Suatu budaya yang kuat 

merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untukmengarahkan perilaku, 

karena membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik, 

sehingga setiap karyawan perlu memahami budaya dan bagaimana budaya 

tersebut terimplementasikan.  

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem makna 

bersama yang dianut oleh anggota-anggotanya yang membedakan organisasi 

itu dari organisasi-organisasi lain.
107

 Sistem makna bersama ini jika dicermati 

lebih seksama adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi 

oleh organisasi. Adapun pengertian lain dari budaya organisasi adalah sepe-

rangkat nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma, standar perilaku, dan hara-

pan yang mempengaruhi cara individu-individu, tim, dan grup berinteraksi sa-

tu dengan lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan atau-
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pun organisasi pendidikan.  

Oleh karenanya budaya organisasi perguruaan tinggi tidak bisa lepas 

dari nilai-nilai yang dianut oleh individu-individu yang memiliki kepentingan 

dengan perguruaan tinggi, atau dengan kata lain budaya dan iklim perguruan 

tinggi merupakan hasil interaksi nilai-nilai yang dianut individu didalam dan 

diluar perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan kesatuan sosial yang di-

koordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif terus-menerus 

untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi. 

Visi pada intinya adalah pandangan jauh kedepan.vsi merupakan pan-

dangan jauh ke depan, mendalam dan lua yang merupakan daya fikir abstrak 

yang memiliki keuatan maha dahsyat dan dapat menerobos segala batas-batas 

fisik, waktu tempat.
108

 Dilihat dari presfektif waktu, visi pada intinya menyoal 

tentang masa depan, dengan rentang waktu tertentu.   

Oleh karenaya internalisasi visi sangat penting bagi orang-orang yang 

menjalankan kepemimpinan, terutama bagi mereka yang menduduki posisi 

puncak seperti  rektor, dekan jika di perguruan tinggi. Dan juga Kyai, bu Nyai 

jika dipondok pesantren.  

Visi pesantren ataupun perguruan tinggi merupakan statmen paling 

fundamental mengenai nilai, aspirasi, dan tujuan lembaga pendidikan didiei-

kan. Oleh karenaitu, visi sekolah dalam konteks ini perguruan tinggi berbasisi 

pesantren merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan yang 

dikelola secara professional.  
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Menurut Bound dalam Sudarwan Danim menjelaskan bahwa visi itu 

harus simple and cimpelling, certainly challenging, practicable and realis-

tic.
109

 Visi yang baik dirumuskan secara sederhana dan terfokus dapat ditang-

kap makna oleh staf ataupun tenaga pelaksana, mengambarkan kepastian, da-

pat dilaknakan, serta realistis.  

Dalam hal ini Sudarwan Danim menyebutkan visi yang dibutukan pa-

da lembaga pendidikan sebagai berikut; 1) Visi yang mampu meransang kre-

taifitas dan bermakna secara fisik dan pskologis bagi kepala sekolah, guru, 

staf tata usaha, dan anggota komite sekolah. 2) Visi yang dapat menumbuh-

kan kebersamaan dan pencarian kolektif bagi kepala sekolah, guru, staf tata 

usaha, dan anggota komite sekolah.3) Visi yang mampu mereduksi sikap 

egoistic-individual atau egeoistik-unit ke format berfikir kolegialitas, kompre-

hensif, dan bekerja dengan cara yang dapat diterima oleh orang laing.  4) Visi 

yang mampu meransang kesamaan sikap dan sifat dalam aneka perbedaan 

pada diri kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan anggota komite sekolah, 

sekaligus menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan itu menjadi untuk 

maju secara sinergis. 5) Visi yang mampu meransang sluruh anggota, dari 

hanya bekerja secara performa ke kinerja rill yang maslahat, efektif, efesien, 

dengan akuntabilitas tertentu.
110

 

Hoy dan Miskel menjelaskan bahwa lembaga pendidika dalam 
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BUDAYA PEMBERDAYAAN PT LINGKUNGAN FISIK PT 

PEMBERDAYAAN PT 

a.  Berbasis mutu 

b.  Kepemimpinan 

c.  Disiplin dan tata tertib 

d.  Penghargaan dan   

    insentif 

e.  Harapan berprestasi 

f.  Akses informasi 

g.  Evaluasi 

h.  Komunikasi formal dan  

    informal 

a.  Nilai  

b.  Norma 

c.  Perilaku 

 

 

a.  Indah 

b.  Aman 

c.  Nyaman 

d.  Tentram 

e.  Bersih 

BUDAYA DAN IKLIM PT 

 

konteks ini perguruan tinggi merupakan suatu sistem sosial.
111

 Perguruan 

tinggi sebagai sistem sosial memiliki  empat elemen atau subsistem penting, 

yaitu struktur, individu, budaya, dan politik.  

Bagan 2.4 

Model dalam Membangun Budaya dan Iklim Perguruan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy dan Miskel mengajukan model sistem sosial untuk pendidikan 

dalam konteks ini adalah perguruan tinggi seperti tampak pada gambar beri-

kut.
112
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Bagan 2.5 

Perguruan Tinggi sebagai Sistem Sosial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut, jika perguruan tinggi harus menjadi 

lembaga pembelajaran yang efektif,
113

 lembaga pendidikan harus mencari ca-

ra untuk menciptakan struktur yang secara terus-menerus mendukung pembe-

lajaran dan pengajaran dan memperkaya adaptasi organisasi, mengembangkan 

budaya dan iklim organisasi yang terbuka, dan kolaboratif, menarik individu 

yang mandiri, efektif, dan terbuka terhadap perubahan dan mencegah politik 

yang kotor dan taklegal dari penyalahgunaan aktivitas pengajaran dan pembe-

lajaran yang legal, kepemimpinan transformasional,
114

 komunikasi yang ter-

buka dan terus-menerus, dan pembuatan keputusan bersama merupakan me-

kanisme yang hendaknya mampu meningkatkan pembelajaran keorganisasian 

di perguruan tinggi.   

                                                             
113
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Oleh karenanya dalam konteks budaya organisasi Getzels dan Guba 

menyajikan dua bangunan luas sistem sosial, disebut dengan elemen mono-

thetic dan idiographic. Komponen nomothetic dari sistem sosial menggam-

barkan lembaga formal dengan peran yang ditentukan berbagai aturan, biro-

krasi, dan peran harapan. Komponen idiografik sistem sosial mengacu pada 

kebutuhan, keinginan, dan kepribadian orang yang berada dalam sistem so-

sial. Interaksi antara tujuan kelembagaan organisasi yang luas dan kebutuhan 

individu yang lebih spesifik dalam berbagai perilaku sosial yang terjadi dalam 

sistem sosial dan yang membantu untuk menciptakan budaya organisasi sis-

tem sosial itu.
115

 

Menurut Consortium on Renewing Education menyebutkan bahwa 

lembaga pendidikan mempunyai empat bentuk modal yang perlu dikelola 

untuk keberhasilan pendidikan yaitu: Modal manusia adalah sumberdaya 

manusia yang kemampuan untuk menggunakan pengetahuan bagi 

kepentingan proses pendidikan/pembelajaran. Modal keuangan adalah dana 

yang diperlukan untuk menjalankan dan memperbaiki proses pendidikan. 

Modal sosial adalah ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang menggambarkan 

sekolah sebagai komunitas. Modal politik adalah dasar otoritas legal yang 

dimiliki untuk melakukan proses pendidikan/pembelajaran.
116

 Keempat mod-

al tersebut di integrasikan kedalam modal integratif untuk dapat dimanfaatkan 

bagi pencapaian program/tujuan pendidikan. 
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6. Budaya Organisasi dalam Presfektif  Islam 

Dalam mengkaji budaya organisasi dalam perspektif Islam, sangat-

lah relevan jika didasarkan pada Al-Qur`an dan Al-Hadis. Beberapa kata 

yang relevan dengan makna budaya organisasi di sini dikaitkan dengan 

pengertian mendasar dari budaya organisasi tersebut yang dapat ditemukan 

dalam Al-Qur`an antara lain adalah makna nilai-nilai, organisasi bermakna 

ummah, organisasi diartikan wasathan  dan dalam organisasi harus adanya 

pembagian tugas. Dari empat kata kunci diatas jelas bahwa Al‟Qur‟an 

merupakan petunjuk (hudan) bagi bagi manusia untuk bisa maslahah 

dalam kehidupan bermasyarakat.   

a. Organisasi bermakna nilai-nilai  

Nilai-nilai ikhsan dalam kegiatan organisasi di jelaskan da-

lam Surat Al-Qashash: 77 yang artinya;  

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan ba-

hagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
117

   
 

Ayat di atas, apabila dihubungkan dengan budaya organisa-

si mengandung nilai kebaikan (ikhsan). Hendaknya  nilai-nilai ke-

baikan (ikhsan) dikembangkan untuk berbuat baik kepada semua 

pihak pada setiap generasi, terutama kepada semua anggota organi-

sasi sehingga akan tercipta budaya kondusif dan tertib. Disamping 
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itu, apabila di tarik dalam wacana yang lebih luas, nilai kebaikan 

tersebut harus dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan se-

hari-hari disebabkan karena Allah SWT telah berbuat baik kepada 

manusia dengan segala nikmat-Nya, dan dilarang berbuat kerusa-

kan dalam bentuk apapun. 

Selain itu dalam Surat Ali Imran: 191 yang artinya;  

“ (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan ten-

tang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Ka-

mi, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci 

Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”.
118

 
Ayat di atas mengandung nilai ibadah yang diimplementa-

sikan dalam kehidupan organisasi. Nilai-nilai ibadah yang dijalan-

kan tersebut menjadi keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan norma ber-

sama yang dapat dijalankan baik ketika dalam kehidupan or-

ganisasi maupun diimplementasikan dalam kehidupan di luar orga-

nisasi. 

Surat Al-Hasyr: 18. Juga menjelaskan hakikat dari nilai in-

vestasi masa depan. Ayat tersebut bermakna nilai masa depan, 

yang menjelaskan  nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hen-

daknya ditujukan untuk mengantisipasi masa depan yang lebih 

baik, mampu menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang 

dibutuhkan upaya dan strategi untuk mengatasinya. Selain itu juga 

Surat Al-Anbiya`: 107 yang bermakna nilai rahmah/kasih sayang. 

Yang menekan kan akan hakikat nilai-nilai rahmatan lil alamin  
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 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, 110 
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b. Oerganisasi bermakna ummah 

Organisasi bermakna ummah diartikan sebagai sekelompok 

orang yang berada di suatu wilayah tertentu, sebagaimana 

dijelaskan dalam surat Al-Maidah: 66 yang artinya  

“Dan Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) 

Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka 

dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas 

dan dari bawah kaki mereka. diantara mereka ada golongan yang 

pertengahan dan Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh 

kebanyakan mereka”.
119

 
Berdasarkan ayat di atas, dalam term tertentu ummat juga 

diartikan sebagai golongan atau organisasi. Terdapat beberapa sifat 

yang melekat dalam kata ummat, antara lain: ummat muqtashidah, 

ummat qaimah, khaira ummah, ummat wahidah, ummat wasathan, 

ummat qanitan, ummat muslimah.
120
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 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, 171 
120

 Beberapa  sifat yang melekat dalam kata ummat, antara lain: ummat muqtashidah  

diartikan sebagai umat yang berlaku  jujur. Kata ummat qaimah diartikan  sebagai 

umat/masyarakat yang tegak dan mampu berdiri sendiri tidak menggantungkan  pada kelompok 

lain. Kata khaira ummah diartikan  sebagai golongan/kelompok yang paling baik (sebaik-baik 

umat) yaitu  suatu  umat  yang  mampu melaksanakan  tugas-tugas amar makruf nahi mungkar  

dan memiliki 5 sifat diantaranya; 1) as-shidqu  mimiliki sifat kejujuran / kebenaran,    

kesungguhan    dan  keterbukaan, 2) al-amanah diartikan  mampu mengemban tugas dan beban  

dengan baik yang  harus dilaksanakan,  baik  ada  perjanjian  maupun  tidak. Al-amanah  diartikan 

juga dengan sifat dapat dipercaya, setia dan  tetap pada janji dan menjamin itegritas pribadi  

dalam  menjalankan  wewenang  dan  dedikasi  terhadap  tugas, 3) al-adalah diartikan  Bersikap 

adil yaitu berpegang   kepada   kebenaran   obyektif   dan menempatkan  segala  sesuatu  pada 

 tempatnya. Implikasi  lain  dari  al-‟adalah  adalah  kesetiaan  kepada  aturan  main (correct)  dan  

rasionalitas dalam perbuatan,  keputusan, termasuk dalam  alokasi sumberdaya dan tugas  (the 

right man on the right place).  4) at-taawun diartikan   tolong menolong,  setia  kawan  dan  

gotong  royong  dalam  kebaikan  dan  taqwa,  dan 5) istiqamah diartikan tetap, 

 berkesinambungan,    dan berkelanjutan artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur (thariqah) 

sesuai dengan  ketentuan  Allah  SWT  dan  Rasul-Nya. Kata ummat wahidah diartikan 

kelompok/golongan yang tetap menjunjung persatuan dan kesatuan dengan menjunjung 

persaudaraan sesama muslim. Arti ummat wasathan berarti umat yang berada di tengah-tengah 

(wasatiyyah). Menurut Ibnu Abbas, al-Suyuti, dan al-Baydlawi, di dalam tafsir mereka masing-

masing, bahwa makna wasatan adalah “adil dan seimbang”. Artinya, umat Islam itu harus selalu 

berbuat adil, harus melakukan sesuatu itu dengan seimbang antara ilmu dan amal, antara teori dan 

praktek, mengerjakan sesuatu harus sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Ilmu pengetahuan. Um-

matan wasatan adalah umat Islam yang Moderat, yaitu umat yang tidak ekstrem kanan (salafi-

wahabi, jihadi, integris, fundamentalis, dan radikal) dan tidak ekstrem kiri (liberal, ultra-liberal). 
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Hendaklah suatu organisasi itu berjalan sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Penyimpangan dari 

perencanaan tersebut akan menyebabkan organisasi menjadi 

berbelok dan sulit untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

 

c. Organisasi bermakna wasathan 

Organisasi diartikan wasathan menurut pendapat ahli tafsir adalah 

tengah (pertengahan), sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl: 120-

121. Yang artinya;  

Artinya: Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat 

dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. dan sekali-

kali bukanlah Dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan 

(Tuhan),(lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah 

memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus.
121

 
 

Berdasarkan ayat di atas, apabila ditarik dalam hal manajemen, 

hendaklah sebuah organisasi itu dibuat menjadi organisasi pilihan terbaik 

(tengah) yang unggul serta efektif. Dalam ayat tersebut juga dikemukakan 

bahwa tujuan digunakan sebagai arah gerak organisasi dan untuk 

mengetahui kinerja kesetiaan anggota organisasi 

d. Organisasi bermakna pembagian tugas  

Organisasi memiliki hirarki dalam hal pembagian tugas. Aspek  ini 

terdapat dalam Al-Qur`an diantaranya dalam surat-surat berikut:  

                                                                                                                                                                       
Umat Islam itu harus berada di tengah-tengah:moderat. Sedangkan arti ummat muslimah Suatu 

kaum/kelompok  yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. 
121

 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, 420 
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1) Bekerja harus sesuai dengan keahlian masing-masing, dijelaskan da-

lam surat Az-Zumar: 39 dan Al-Isra`: 84 yang artinya; 

“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, 

Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan men-

getahui.”
122

 

 

“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-

masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar ja-

lanNya.”
123

 
 

2) Menyerahkan Pekerjaan kepada Ahlinya agar pekerjaannya lebih 

maksimal, dijelaskan dalam surat An-Nisa`: 58 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan den-

gan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar la-
gi Maha melihat.

124
 

 

3) Pekerjaan harus dilakukan dengan penuh amanah dan tanggung ja-

wab, dijelaskan dalam surat Al-Anfal: 27 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhia-

nati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang 

kamu mengetahui.
125

 

 

Berdasarkan beberapa ayat di atas, jelas sekali dalam 

menerima delegasi wewenang dan tanggung jawab hendaknya 

dilakukan dengan optimal dan sungguh-sungguh. Janganlah pengurus 

ataupun anggota suatu organisasi melakukan tugas dan wewenangnya 
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dengan asal-asalan. Dimana tugas pemimpin (kepala 

sekolah/madrasah) selanjutnya dalam mengembangkan budaya orga-

nisasi di sekolah/madrasah melakukan koordinasi dan membangun 

kerja sama dalam melakukan pekerjaan. Hal ini karena, suatu peker-

jaan terutama beban pekerjaan yang sangat berat, tidak mungkin dila-

kukan sendiri tanpa ada koordinasi dengan orang lain. Kuatnya bu-

daya organisasi yang kondusif, dituntut untuk memiliki mekanisme 

kerja sama yang harmonis, toleran, penuh keadilan dan rasa saling to-

long menolong dalam melakukan pekerjaan ataupun aktifitas organi-

sasi lainnya. 

 

7. Pondok Pesantren dan Budaya Damai 

a. Pesantren: Histori perkembangan, Pengertian, Tipologi dan  Nilai-Nilai 

1) Historiritas pesantren  

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di 

Indonesia yang tumbuh bersamaan dengan masa penyiaran Agama Is-

lam. Asal usul pesantren tiak bisa dipisahkan dari sejarah dan penga-

ruh Walisanga  yang menyebarkan agama islam ditanah Nusatara. 

Walisanga adalah tokoh-tokoh penyebar islam di Jawa abad 15-16 

yang berhasil mengkombinasikan aspek-aspek sekuler dan spiritual 

dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat.
126

  

Sejak diperkenalkan, lembaga tempat para kaum bersarung 
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Ahmad Royani, “Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan”, Jurnal At Turat IAIN 

Jember 2018, 72  
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menimba ilmu tersebut, telah mengalami banyak perubahan dan me-

mainkan peran yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia, sa-

lah satunya adalah menanamkan karakter yang baik  pada setiap san-

trinya.
127

 Hal ini disebabkan karena di pesantren, tidak hanya terdapat 

sarana dan praktek pendidikan, akan tetapi juga menanamkan sejum-

lah nilai atau norma. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil dialektika 

yang dinamis antara nilai-nilai keagamaan yang bersumber pada teks 

yang diajarkan pada kitab-kitab klasik (di pesantren lebih dikenal 

dengan nama kitab kuning) dan kekokohan prinsip para penga-

suh/kyainya. 

Usaha penting yang dilakukan pesantren dalam merespon pe-

rubahan, seperti studi yang dilakukan Dhofier, melalui apa yang dis-

ebutnya dengan istilah “tradisi pesantren”. Dalam bukunya yang ber-

judul “Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia”128 menggambarkan dan menga-

mati bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan 

pesantren dan Islam tradisional di Jawa yang dalam periode Indonesia 

                                                             
127

 Ahmad Qodri Abdillah Azizy, Dinamika Pesantren dan Madrasah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2002) vii 
128

 Buku ini awalnya adalah disertasi Zamaksyari Dhofier untuk memperoleh gelar Doctor da-

lam bidang Antropologi Sosial di Australian National University, Cambera, Australia pada tahun 1980 

yang berjudul: The Pesantren Tradition: A Study of The Role of Kyai In Maintanance of the Traditional 

Ideologi of Islam in Java (1980). Disertasi yang mengupas tentang kehidupan Kyai tersebut disusun 

berdasarkan penelitian yang dilakukannya sejak bulan September 1977 sampai dengan bulan Agustus 

1978 di dua pesantren, yakni Pesantren Tebuireng Jombang dan Pesantren Tegalsari Salatiga. Penulis 

menguraikan bahwa menurut tradisi pesantren, pengetahuan seseorang diukur oleh jumlah buku yang 

telah dipelajarinya dan kepada “ulama`” mana ia berguru. Disebutkan juga santri sebagai musafir yang 

menerima zakat, dan kalau mati dalam menuntut ilmu dianggap mati syahid, dan menuntut ilmu adalah 

kewajiban tanpa ujung akhir. Lihat lebih lanjut Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi 

Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1994). 3 
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moderen sekarang ini tetap menunjukkan vitalitasnya sebagai kekua-

tan sosial, kultural dan keagamaan yang turut membentuk bangunan 

kebudayaan Indonesia moderen. 

Perubahan bentuk dan isi pendidikan Islam di Indonesia tidak 

terlepas dari tuntutan perkembangan zaman yang dihadapinya. Na-

mun proses perubahan itu bukan suatu peristiwa yang lancar dan mu-

lus tanpa perselisiahan pendapat di antara mereka yang terlibat di da-

lamnya. Latar belakang politik pendidikan kolonial ikut menentukan 

ketegangan perubahan dari tradisi yang sangat kukuh ke cara moderen 

yang mendesak. Kendati demikian, maraknya madrasah pada ling-

kungan pesantren, menurut Steenbrink, tidak serta merta kemudian 

menghapus tradisi pesantren yang sudah ada dan bertahan lama, hal 

ini setidaknya dapat dilihat dari tradisi-tradisi keagamaan, tradisi inte-

lektual dan tradisi kepemimpinan khas pesantren masih banyak di te-

mukan pada madrasah yang berada di lingkungan pesantren.129 Itulah 

sebabnya, muncul kebanggaan terhadap madrasah, yang oleh masya-

rakat dinilai mempunyai citra ”eksklusif” yang memiliki visi kedepan 

untuk membangun sumberdaya santri. 

Kemunculan madrasah, dipandang menjadi salah satu indika-

tor penting bagi perkembangan positif kemajuan prestasi budaya umat 

Islam, mengingat realitas pendidikan, sebagaimana terlihat pada fe-

nomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, adalah cerminan 
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 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun mod-

eren (Jakarta: LP3ES, 1994), 220. 
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dari keunggulan capaian keilmuan, intelektual dan kultural.
130

 Apala-

gi, pendidikan Islam tidak hanya dipersepsi sebagai materi, tetapi juga 

sebagai institusi, sebagai kultur dan aktivitas dan juga sebagai sistem. 

Inilah yang tercermin dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan nasional dan peraturan perundangan yang 

lainya.131Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 13 tahun 2014 ten-

tang pendidikan keagamaan Islam semakin mempertegas fungsi ke-

lembagaan pesantren sebagai satuan pendidikan dan juga sebagai pe-

nyeleggara pendidikan.
132

  

Kehadiran pesantren dikatakan unik karena dua alasan yakni: 

pertama, pesantren hadir untuk merespon terhadap situasi dan kondisi 

suatu masyarakat yang dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral 

atau bisa disebut perubahan sosial. Kedua, didirikannya pesantren 

adalah untuk menyebarluaskan ajaran universalitas Islam ke seluruh 

pelosok nusantara.133 Dengan demikian, dengan potensi keunggulan 

seperti ini, pesantren akan sangat sulit terpengaruh oleh dampak nega-

tif arus perubahan. 

Oleh karena itu, Azyumardi Azra mendeskripsikan pondok 

pesantren dalam tulisannya: “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan” 
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 Mahmud Arif, Panorama Pendidikan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Idea Press, 2009), 

89. 
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 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonasi Guru Sampai UU Sis-

diknas (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 6. 
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 Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pen-

didikan Keagamaan Islam, (Jakarta:Kemenag, 2014)  
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 Said Aqil Siradj et.al, Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi 

Pesantren (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 202. 
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134 bahwa keberlangsungan pesantren terletak pada aspek „tradisiona-

lisme‟, kemudian melakukan perubahan-perubahan subtansial sistem 

pembelajaran dan kelembagaan untuk menyesuaikan dengan kebutu-

han zaman yang terus berkembang. Baginya, respon pesantren terha-

dap modernisasi pendidikan dan perubahan sosial ekonomi yang ber-

langsung dalam masyarakat Indonesia sejak awal abad ini mencakup: 

pertama, pembaharuan substansi atau isi (content of matter) pendidi-

kan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan voca-

tional; kedua, pembaruan metodologi, seperti sistem klasikal, penjen-

jangan; ketiga, pembaruan kelembagaan, seperti kepemimpinan pe-

santren, diversifikasi lembaga pendidikan; dan keempat, pembaruan 

fungsi, dari semula hanya fungsi kependidikan, dikembangkan se-

hingga juga mencakup fungsi sosial-ekonomi.135 

Pesantren, dengan demikian, memainkan peran penting untuk 

mendukung dan menyukseskan program-program pendidikan nasion-

al. Ada tiga alasan, mengapa pesantren memainkan peran begitu pent-

ing tersebut. Pertama, pesantren sebagai media pemupukan mentalitas 

spiritual masyarakat dalam menyadari pentingnya agama sebagai fon-

dasi atau benteng dari sifat-sifat kemungkaran. Kedua, lembaga pe-

santren menggodok kader-kader mandiri sehingga terciptanya bangsa 

yang mandiri dan tidak tergantung pada bangsa lain. Ketiga, demokra-

                                                             
134

 Azyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan”, dalam Nurcholish Madjid, Bi-

lik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997). 
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 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam:Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Mille-

nium III (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2012), 79-91. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

82 

tisasi merupakan nilai-nilai dasar yang dimiliki pesantren membua-

hkan hasil pada tumbuh kembangnya bangsa yang mengagungkan 

Negara demokrasi.136 

Perkembangan pondok pesantren di tengah derasnya arus pe-

rubahan sosial, dimana dunia lapangan kerja menuntut kemampuan 

teknologi dan profesional mendorong munculnya ide-ide untuk pen-

gembangan strategi pendidikan yang akan dilakukan pesantren untuk 

dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman. Jika yang dibutuhkan ada-

lah pengetahuan agama yang melahirkan akhlak dan ketaqwaan, maka 

jelas alumni pondok pesantren memiliki keunggulan. Akan tetapi, jika 

yang dibutuhkan adalah pekerja profesional dengan skill berkualitas, 

maka ini akan menjadi tugas pengelola pesantren untuk dapat memi-

kirkan kebijakan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan masalah 

yang sedang dihadapi. 

Dengan perkembangan yang sangat pesat, pesantren tetap 

berdiri kokoh dan mengalami perkembangan untuk dapat menjawab 

semua tantangan dunia yang serba modern. Pesantren mulai menga-

dopsi pendidikan barat dengan mengenalkan sistem sekolah dan me-

masukan unsur-unsur pendidikan umum ke dalam kurikulum pesant-

ren, namun mereka tetap bertahan dengan karakteristik yang khas. 

Dalam hal ini pesantren memiliki bentuk-bentuk pendidikan yang 

bervariasi dan dapat diklafikasikan  menjadi 4 tipe, yakni: (1) pesant-

                                                             
136

 Musthofa Rahman, “Menggugat Manajemen Pendidikan Pesantren”, dalam Abdurrachman 

Mas'ud, et al. (ed.), Dinamika Pesantren dan Madrasah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama den-

gan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2002), 201. 
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ren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan 

kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan 

(MI, Mts, MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki se-

kolah umum (SD, SMP, SMA, dan PT umum) (2) Pesantren yang 

menyelenggarakan keagamaan dalam bentuk madrasah dan menga-

jarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional 

(3) Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam ben-

tuk madrasah diniyah (MD) (4) Pesantren yang hanya menjadi seke-

dar tempat pengajian.137 

2) Pengertian Pondok Pesantren dan Elemennya 

Pondok berasal dari kata bahasa Arab yaitu “funduk” yang 

berarti “hotel” atau “rumah penginapan”. Pada kenyataannya, pondok 

memang tidak lebih seperti rumah penginapan. Khusus pondok pe-

santren yang ada di Jawa, struktur bangunannya mirip dengan pade-

pokan sebuah rumah yang terdiri dari beberapa kamar. Masing-

masing kamar biasanya dihuni sekitar 30 orang. Dan sampai saat ini 

masih bisa terlihat pondok pesantren dengan struktur bangunan seperti 

ini.138  

Senada dengan apa yang dikatakan Siradj bahwa pondok be-

rasal dari bahasa Arab “funduk” yang berarti “hotel”. Akhirnya jadi-

lah sebuah lembaga yang disebut pondok pesantren. Tambahan kata 

“pesantren” merupakan kata benda bentukan dari kata “santri” yang 
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 Sulton dan Moh. Khusnuridlo. Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global. 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo,2006) 8 
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 Haedari, Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern. (Jakarta: Diva Pustaka. 2005) 7 
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mendapat awalan “pe-“ dan akhiran “-an”, pesantrian. Munurut buku 

Babad Cirebon, santri berasal dari kata “Chantrik”, yang berarti orang 

yang sedang belajar kepada seorang guru. Kemudian dengan kata itu 

diserap ke dalam bahasa Jawa menjadi “Santri”. Jadilah bentukan kata 

baru “Pesantrian” (orang Jawa mengucapkan “pesantren”).139  

Pesantren menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

“asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Akar 

kata pesantren berasal dari kata “santri”, yaitu istilah yang pada awal-

nya dipergunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di 

lembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa dan Madura. Kata “san-

tri” mendapatkan awal “pe” dan akhiran “an”, yang berarti tempat pa-

ra santri menuntut ilmu. Dalam pemaknaan bahasa modern, santri 

memiliki arti sempit sdan arti luas. Dalam pengertian sempit, santri 

adalah seorang pelajar sekolah agama, sedangkan pengertian yang le-

bih luas dan umum, santri mengacu pada seorang anggota bagian 

penduduk Jawa yang menganut Islam dengan sungguh-sungguh, rajin 

shalat, pergi ke masjid pada hari Jum‟at dan lain sebagainya.140 

Setidaknya ditemukan adanya empat teori asal kata “santri”, 

yaitu adaptasi dari bahasa Sansekerta, Jawa, Tamil dan India. Abu 

Hamid berpendapat bahwa kata pesantren berasal dari bahasa Sanse-

kerta, yang memperoleh wujud dan pengertian tersendiri dalam baha-

                                                             
139

Aqil Siradj, Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Manajemen Pesantren, 

134 
140

 Geertz, Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, (Pustaka Jaya, Jakarta, 

1983) 268 
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sa Indonesia. Kata pesantren, lanjut Abu Hamid, berasal dari kata 

“sant” yang berarti “orang baik” dan disambung dengan kata „tri” 

yang berarti “menolong”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

santri berarti orang baik yang memiliki kebiasaan suka menolong. 

Adapun pesantren berarti sebagai tempat untuk melakukan pembinaan 

manusia agar menjadi orang-orang yang baik tersebut.141  

Sementara itu Nurcholish Madjid mengajukan dua pandangan 

mengenai asal-usul kata santri. Pandangan pertama dia mengatakan, 

bahwa santri berasal dari kata santri dari bahasa Sansekerta, yang 

bermakna melek huruf. Pendangan kedua menyatakan bahwa kata 

santri berasal dari bahasa jawa cantrik, artinya seseorang yang men-

gabdi kepada seorang guru. Misalnya, seseorang yang berkeinginan 

menguasai suatu keahlian atau kepandaian dalam pewayangan, men-

jadi dalang atau menabuh gamelan, ia akan mengikuti seseorang yang 

sudah ahli di bidang pewayangan tersebut. Pola hubungan guru-

cantrik  kemudian diteruskan . Pada proses evolusi selanjutnya, istilah 

guru-cantrik kembali menjadi guru-santri. Karena guru dipakai secara 

luas, untuk guru yang terkemuka kemudian dipergunakan kata kyai, 

yang mengandung arti tun, sakral, keramat dan sakti. Pada perkem-

bangan selanjutnya, dikenal istilah kyai-santri.
142

 

Adapun menurut Johns, sebagaiman dikutip oleh Zamakhsyari 

Dhofier, bahwa kata pesantren berasal dari bahasa Tamil yang berarti 
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 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkembangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999) 
142

 Nurkholis Madjid, Modernisasi Pesantren, (Jakarta: Ciputat Press) 19-20 
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guru mengaji.143 Sedangkan C.C. Berg, juga telah dikutip oleh Dhofi-

er, mengatakan bahwa kata pesantren berasal dari bahasa India “sha-

stra” yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, dan buku-buku 

pengetahuan. Robson, sebagaimana dikutip oleh Hanun Asrohah ber-

pendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil “santri” yang 

berarti orang yang tinggal di sebuah rumah miskin atau bangunan se-

cara umum.144 

Pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid-

murid belajar mengaji dan sebagainya.145 Sedangkan Mastuhu 

memberi pengertian bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan 

tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.146 

Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan tradisional Is-

lam memiliki sejumlah elemen. Sebagaimana telah diuraikan oleh 

Zamakhsyari Dhofier sesungguhnya terdapat lima elemen dasar da-

lam tradisi pesantren, yaitu: pondok, masjid, santri, pengajaran kitab 

islam klasik dan kyai.147 Oleh karena itu, lanjut Dhofier, suatu lemba-

ga pengajian yang telah berkembang hingga di dalamnya terpenuhi 
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 Dhofier. Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa 

Depan Indonesia. (Jakarta: LP3ES. 2011) 41 
144

 Asrohah, Pelembagaan Pesantren:asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa. (Ja-

karta: Bidang Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan Separtemen Agama 

RI.2004) 42 
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 Departemen Agama RI. Pedoman Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan 

Tahun 2004-2009. (Jakarta: Depag, 2004) 
146

 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakart: INIS, 1994)55  
147

 Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai, 79 
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lima elemen  dasar pesantren tersebut maka berubahlah status lemba-

ga pengajian tersebut meningkat menjadi sebuah pesantren. 

3) Tipologi Pondok Pesantren  

Sebagaimana diuraikan di atas, perkembangan ilmu pengeta-

huan dan teknologi di satu pihak, dan dinamika perkembangan masy-

rakat pada pihak lain, telah memunculkan tuntutan-tutntutan baru da-

lam bidang pendidikan yang semakin beragam, termasuk pendidikan 

pesantren. Dan kemudian keragaman tuntutan pendidikan tersebut pa-

da gilirannya menimbulkan orientasi dan peran pesantren menjadi be-

ragam pula, yang kelak secara sosiologis menghantarkan pada peng-

kategorisasian pesantren menjadi berbagai tipologi. 

Berdasarkan elemen yang ada, pesantren dapat diklasifikasi-

kan atas lima jenis, sebagaimana disampaikan oleh Ziemek, Endang 

Soetari AD dan Ridlwan Nasir, dimana pesantren diklasifikasikan atas 

lima pola pesantren. Pola pertama, pesantren paling sederhana denga 

elemen hanya berupa masjid dan rumah kyai, dimana pengajaran di-

lakukan di masjid atau rumah kyai. Pola kedua, selain masjid dan ru-

mah kyai, pesantren pola ini memiliki elemen lain berupa pondok 

tempat menginap para santri yang berasal dari daerah-daerah jauh. 

Pola ketiga, selain dari masjid, rumah kyai dan pondok, dengan pem-

belajaran sistem bandongan dan sorogan, pesantren tipe ketiga ini te-

lah menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk madrasah dan 

atau sekolah. Pola keempat, pesantren tipe keempat ini selain memiiki 
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elemen seperti pada pesantren tipe ketiga, juga memiliki tempat untuk 

pendidikan ketrampilan, lahan pertanian, ladang dan sebagainya. Pola 

kelima, pesantren yang telah berkembang dan bisa disebut sebagai pe-

santren modern. Selain masjid, rumah kyai/ustadz, pondok, madrasah 

dan atau sekolah umum, terdapat pula bangunan-bangunan fisik lain 

seperti perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, 

toko, rumah penginapan, ruang operation dan sebagainya. Jenis pe-

santren kelima ini adalah pesantren yang telah memiliki elemen pe-

santren klasik yang dilengkapi dengan sekolah formal mulai tingkat 

dasar sampai universitas. Seperti pesantren keempat, jenis ini memili-

ki program ketrampilan dan usaha-usaha lainnya.148 

Dilihat dari segi kuikulum dan materi yang diajarkan, pesant-

ren dapat dikelompokkan menjadi empat tipe, yaitu: 1) Pesantren 

yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan 

kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan 

(MI, MTs, MA, dan PT. Agama Islam) maupun yang juga memiliki 

sekolah umum (SD, SMP, SMU, dan PT umum).  2) Pesantren yang 

menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah 

dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan 

Kurikulum Nasional. 3) Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-

ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah (MADIN). 4) Pesantren 
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 Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M. 1986) 104-107 
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yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian..149 Bentuk pesantren 

yang nomor dua tersebut sudah mengalami perkembangan dari model 

atau bentuk pendidikan pesantren yang sesungguhnya tetapi tetap  

tidak meninggalkan ciri khas dari pesantren itu sendiri, model 

pesantren ini dapat dikatakan sebagai pesantren modern yang 

memadukan kurikulum keagamaan dan umum serta keterampilan-

keterampilan. 

Kemudian didasarkan pada keterbukaannya terhadap 

perubahan-perubahan sosial, pesantren dapat dikelompokkan atas dua 

tipologi, sebagaimana dilakukan oleh Zamakhsyari Dhofier, Dawam 

Rahardjo, Husni Rahim, Abd. Rahman Assegaf, Wardi Bakhtiar.150 

Dalam konteks ini, Dawam Rahardjo, dalam hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa sejak awal pertumbuhannya, pesantren 

memiliki bentuk yang beragam sehingga tidak ada suatu standarisasi 

khusus yang berlaku bagi pesantren. Namun dalam perkembangan-

nya, tampak adanya pola umum sehingga pesantren dapat dikelom-

pokkan ke dalam dua tipe, yaitu: pesantren modern dan pesantren tra-

disional. Pesantren modern (khalafiah) mempunyi ciri utama sebagai 

berikut: (1) gaya kepemimpinan pesantren cenderung kopooratif; (2) 

program pendidikannya berorientasi pada pendidikan keagamaan dan 

pendidikan umum; (3) materi pendidikan agama bersumber dari kit-

                                                             
149

 Departemen Agama RI. Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan 

Perkembangannyai ( Jakarta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 2003)8 
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 Dawam Rahardjo. Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah, (Jakarta: P3M, 

1985) 208  
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tab-kitab klasik dan nonklasik; (4) pelaksanaan pendidikan lebih ba-

nyak menggunakan metode pembelajaran modern dan inivatif; (5) 

hubungan antara santri dan kyai cenderung bersfat personal dan ko-

ligial; dan (6) kehidupan santri cenderung bersifat individual dan 

kompetitif.  

Adapun pesantren tradisional (salafiah), lanjut Dawam Ra-

hardjo, adalah pesantren yang masih terikat kuat oleh tradisi-tradisi 

lama. Beberapa karakteristik pesantren tradisional adalah: (1) sistem 

pengelolaan pendidikan cenderung berada di tangan kyai sebagai pe-

mimpin sentral, sekaligus sebagai pemilik pesantren; (2) hanya men-

gajarkan pengetahuan agama (Islam); (3) materi pendidikan bersumb-

er dari kitab-kitab berbahasa Arab klasik atau biasa dinamakan den-

gan kitab kuning; (4) menggunakan sistem pendidikan tradisional se-

perti sistem weton atau bandongan dan sorogan; (5) hubungan antara 

kyai, ustadz dan santri bersifat hirarkhis; dan (6) kehidupan santri 

cenderung bersifat komunal dan egaliter.151  

Sementara itu, Zamakhsyari Dhofier juga telah memberikan 

elaborasi lebih lanjut terhadap term pesantren salafiah (tradisional) 

dan khalafiah (modern). Menurut Dhofier, pesantren salafiah (tradi-

sional) adalah pesantren yang masih mempertahankan bentuk aslinya 

dengan semata-mata mengajarkan ilmu agama berdasarkan kitab-

kitab kuning sebagai sumber literatur utama. Sedangkan sitem pendi-
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 Dawam Rahardjo. Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah, Jakarta: P3M, 
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dikannya menggunakan sistem klasikal (madrasi) sebagai upaya 

mempermudah pengajaran dengan menggunakan sistem bandongan 

dan sorogan. Sedangkan pesantren khalafiah (modern) adalah pesant-

ren yang telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kuriku-

lum pendidikannya, menggunakan sistem klasikal, dan orientasi pen-

didikannya cenderung mengadopsi sistem pendidikan model Barat.152 

Begitu pula Husni Rahim, Abd. Rahman Assegaf dan Wardi 

Bachtiar telah memberikan penjelasan senada tentang pesantren sala-

fiah dan khalafiah. Menurut Husni Rahim, pesantren salafiah adalah 

pesantren ynng menyelenggarakan sistem pendidikan islam nonkla-

sikal dengan metode bandongan dan sorogan dalam mengkaji kitab-

kitab klasik (kuning) yang ditulis dengan bahasa Arab oleh para ula-

ma abad pertengahan.153 Sedangkan pesantren khlafiah adalah pesant-

ren yang telah mengadopsi sistem pendidikan klasikal, dengan kuri-

kuum tertata, mengintegrasikan dengan pengetahuan umum. Semen-

tara itu Assegaf  menjelaskan ciri pesantren salafiah adalah non kla-

sikal, tradisional dan murni mengajarkan ilmu agama islam, sedang-

kan khalafiah memiliki lembaga pendidikan klasikal, modern dan 

memasukkan mata pelajaran umum dalam madarasah yang dikem-

bangkannya. Aktivitas pesantren tradisional, lanjut Assegaf, difo-

kuskan pada tafaqquh fi ad-din, sedangkan yang telah memasukkan 

mata pelajaran umum di madrasah atau membukan sekolah umum, 

                                                             
152

 Dhofier. Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa 

Depan Indonesia. (Jakarta: LP3ES. 2011) 41 
153
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dan tidak hanya mengajarkan kitab klasik, disebut dengan pesantren 

khalafiah atau modern.154  

b. Pesantren dan budaya damai 

1) Hakikat Pesantren dan Budaya Damai  

Pondok pesantren (atau disebut „pesantren‟ tanpa awalan 

„pondok‟, untuk selanjutnya disingkat ponpes) digambarkan sebagai 

mandala atau semacam padepokan yang merupakan tempat tenang, 

sejuk, dan damai, tempat para santri mencurahkan tenaga dan pikiran 

untuk belajar membentuk karakter sedangkan sang Kiai menyerah-

kan jiwa dan diri untuk memberikan pengajaran dan pelajaran hidup. 

Solidaritas, kebersamaan, persaudaraan, dan ketulusan antarwar-

ganya sangat kuat dan tumbuh sebagai karakter integral di dalamnya. 

155
 

Dalam pergaulan antara manusia, semestinya budaya damai 

harus dilihat sebagai essensi baru kemanusiaan. Peradaban global ba-

ru mesti didasarkan kepada kesatuan internal dan keanakeragamanan 

eksternal. Dalam kontesk ini maka penyebaran budaya damai akan 

mempengaruhi kerangka pikir (mind set) kita yang dibutuhkan dalam 

rangka perubahan mengandalkan kekuatan paksaan (force) kepada 

akal budi, dari konflik dan kekerasan menjadi dialog dan damai.  

Secara sistem dan kurikulum, ponpes memang sudah berusa-
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 Assegaf, Politik Pendidikan Nasional: Pergerseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam 

dari Proklasi ke Reformasi, Yogyakarta, Kurnia Kalam. 2005) 185-186 
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ha menekankan prinsip tafaqquh fi d-din. Hal ini tercermin dalam 

penekanan pendidikan agama dan keagamaan dalam porsi yang lebih 

besar dibandingkan dengan pendidikan umum. Jika sistem yang su-

dah ada dapat terlaksana dengan baik, tentunya harapan besar untuk 

mencetak kader bangsa yang berakhlak mulia, dapat lebih mudah ter-

capai. 

Adapun jika ditemukan alumni ponpes yang berpredikat tidak 

baik, tentunya tidak serta merta dapat disalahkan ponpes sebagai 

lembaga yang mencetaknya. Sebaik apapun sebuah lembaga pendi-

dikan, jika faktor personil dan individunya tidak baik, tentu hasilnya 

juga kurang baik. Dasar-dasar nilai perdamaian yang tercipta dan di-

aplikasikan oleh ponpes tidak lepas dari dasar-dasar umum dalam Is-

lam yang sudah ada, baik dari dalil naqliyah (Al-Quran dan hadits) 

ataupun dalil aqliyah (ijma, qiyas, dan dapat ditambahkan fatwa). 

Dasar-dasar tersebut tidak hanya digunakan dalam rangka mengha-

dapi suatu kasus saja, tetapi seiring dengan dipelajari berkesinam-

bungan akan melahirkan pemahaman dan nilai-nilai dalam melaksa-

nakan kehidupan di dunia ini. Demikian halnya berlaku pada budaya 

damai yang ada di ponpes, itu dilatarbelakangi pula oleh dasar-dasar 

tersebut. 

c. Prespektif Nilai-Nilai Pesantren  

K.H. Imam Zarkasyi, salah seorang pendiri pondok memiliki pan-

dangan bahwa hal yang paling penting dalam pesantren bukanlah pelaja-
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rannya semata-mata, melainkan juga jiwanya. Jiwa itulah yang akan me-

melihara kelangsungan hidup pesantren dan menentukan filsafat hidup-

nya.
156

 Dalam Seminar Pondok Pesantren se-Indonesia tahun 1965 di Yo-

gyakarta, K.H. Imam Zarkasyi merumuskan jiwa pesantren itu kepada li-

ma hal yang tertuang dalam panca jiwa pondok modern. Kelima panca 

jiwa tersebut adalah: Keikhlasan, Kesederhanaan, Kesanggupan meno-

long diri sendiri (zelp help) atau berdikari (berdiri diatas kaki sendiri), uk-

huwah islamiyah, dan jiwa bebas.
157

  

Pertama Jiwa Keikhlasan, artinya sepi ing pamrih (tidak karena 

didorong keinginan untuk memperoleh keuntungan tertentu), semata mata 

untuk ibadah. Hal ini harus meliputi segenap suasana pondok pesantren. 

Dan apabila sudah terjalin jiwa keikhlasan antara kiyai, guru serta santri, 

maka akan terdapat suasana hidup yang harmonis antara Kiayi yang dis-

egani dan Santri yang taat dan penuh cinta serta hormat dengan segala 

keihlasan. Selanjutnya, dengan jiwa keiklasan ini diharapkan bahkan di-

wajibakan bagi seorang santri atau setiap santri mengerti dan menyadari 

arti Lillah, arti beramal, arti taqwa dan arti ikhlas. 

Kedua Jiwa Kesederhanaan, jiwa kesederhanaan ini mengandung 

arti agung, dan bukan berarti pasif (bahasa jawa”narimo”)dan bukan bera-

ti suatu kemiskinan ataupun kemelaratan. Tetapi mengandung unsur ke-

kuatan atau ketabahan hati, penguasaan diri dalam menghadapi perjuan-
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gan hidup dengan segala kesulitan. Dan dari balik jiwa kesederhanaan in-

ilah maka akan terpancar jiwa besar, berani maju terus dalam menghadapi 

perjuangan hidup dan pantang mundur dalam segala keadaan. Selain itu 

juga akan tumbuh dari jiwa keikhlasan ini mental/karakter yang kuat yang 

menjadi syarat bagi suksesnya perjuangan dalam segala kehidupan.  

Ketiga Jiwa Kesanggupan menolong diri sendiri (zelp help) atau 

berdikari (berdiri diatas kaki sendiri). Jiwa ini merupakah senjata ampuh 

dalam pendidikan didalam pondok modern. Berdikari bukan saja berarti 

adlam arti bahwa santri selalu belajar dan berlatih mengurus segala ke-

pentingannya sendiri tetapi juga pondok pesantren itu sendiri dengan tidak 

pernah menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas kasihan 

orang lain. Hal inilah yang dinamakan Zalp berruiping systeem (sama-

sama memberikan iuran dan sama-sama memakai). Tetapi tidak kaku 

dengan tidak menerima bantuan dari orang yang hendak membantu.  

Keempat, jiwa Ukhuwah Islamiyah yang demokratis antara santri. 

Kehidupan di pondok pesantren yang berjalan selama 24 jam harus dili-

puti suasana persaudaraan akrab, sehingga segala kesenangan dirasakan 

bersama dengan jalinan persamaan agama. Jiwa ukhuwah ini tidak hanya 

berlaku ketika seorang santri tersebut masih menimba ilmu di pondok, 

akan tetapi jiwa ukhuwah ini ditujukan kepada persatuan ummat ketika 

sudah menjadi alumni dari pondok.   

Kelima Jiwa Bebas,  arti bebas disini dititik beratkan pada perbua-

tan berpikir dan berbuat, bebas menentukan masa depannya. Dengan prin-
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sip jiwa bebas ini para santri harus bebas dalam memilih dan menentukan 

jalan hidupnya di masyarakat kelak, dengan jiwa besar dan optimis dalam 

menghadapi kesulitan. Tetapi sangat di sayangkan apabila jiwa bebas ini 

diartikan dengan arti-arti yang negatif. Seperti kebebasan yang keterlaluan 

(liberal), sehingga kehilangan arah dan tujuah serta prinsip. Sehingga arti 

bebas disini harus dikembalikan kepada aslinya, yaitu garis-garis disiplin 

yang positif dengan penuh tanggungjawab, baik didalam kehidupan pon-

dok dan masyarakat.  

Selain beberapa nilai dasar yang telah ditawarkan oleh K.H. Imam 

Zarkasyi diatas, sebenarnya Hadratussyaikh KH. M Hasyim Asy‟ari, me-

lalui pesantren Tebuireng mewariskan ajaran yang sangat berharga bagi 

para santri-santrinya. Setidaknya terdapat lima nilai inti yang disarikan 

dari beberapa buku karya pendiri NU itu. yang  lima nilai dasar itu benar-

benar ditekankan oleh  Dr. Ir. KH. Salahuddin Wahid semenjak beliau 

menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng.
158

 

Pertama, ikhlas. Merupakan rangkaian enam huruf yang sering 

dan mudah kita ucapkan. Namun dalam aplikasinya, ternyata perkara ini 

tidak mudah untuk kita lakukan. Bahkan mungkin diri kita pun tidak bisa 

mengukur seberapa besar kadar keikhlasan kita dalam mengerjakan se-

suatu. Ikhlas berarti bersih. Suci dari segala niat buruk di dalam hati. Ik-

hlas berarti hanya mengharap ridho Allah semata. Tanpa pamer, riya‟, 

atau mengharap pujian dari siapapun. Baginya, apa yang dia lakukan ada-
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lah untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. hal inilah yang 

menjadi pokok pertama yang ditekanankan di pondok pesantren Tebui-

reng. 

Kedua, jujur. kejujuran merupakan kartu kredit yang sangat dapat 

diandalkan, walaupun hendak membeli barang apapun tidak akan menim-

bulkan kecurigaan orang lain. Jujur di dalam pergaulan masyarakat ibarat 

adalah sebuah tali pengikat. Orang yang jujur, walaupun berada di tempat 

manapun, pada waktu apapun, akan dengan tulus hati menghadapi segala 

masalah, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa takut, dapat hidup dengan 

tenang, rileks dan aman. Di tebuireng  pembelajaran  kejujuran dimulai 

dari tidak diperbolehkannya menyontek bagi siswa yang mengikuti ujian, 

diberlakukannya kantin jujur dan kemudian diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Ketiga, kerja keras. Berarti berusaha dan berjuang  dengan sung-

guh-sungguh dan gigih untuk mencapai suatu cita-cita. Bekerja keras 

mengeluarkan tenaga secara fisik dan berpikir sungguh-sungguh untuk 

meraih prestasi, kemudian disertai dengan berserah diri kepada Allah. 

Keempat, tanggung jawab. Merupakan prilaku yang harus diker-

jakan oleh setiap santri dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa tanggung ja-

wab maka kehidupan kita akan kacau.  Misalnya, santri tidak menjalan-

kan kewajibannya sebagai santri di Pesantren, tentu akan semau sendiri. 

Tugas utama seorang santri, yakni bertanggung jawab untuk belajar den-

gan sungguh-sungguh di pesantren. Pentingnya tanggung jawab disini 
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agar tidak mengalami kegagalan dan kerugian baik untuk dirinya sendiri 

atau bagi orang lain disekitarnya. karena dengannya kita akan menda-

patkan hak kita dengan seutuhnya serta akan memiliki simpati yang besar 

yang aman dengan sendirinya derajat dan kualitasnya akan naik dimata 

orang lain. 

Kelima, Tasamuh. bersikap lapang hati, peduli, toleran, anti keke-

rasan, menghargai perbedaan, dan menghargai hak orang lain. kelima 

poin itulah yang diterapkan oleh Pesantren tebuireng untuk mendidik dan 

membekali santri-santrinya. 

Dalam konteks budaya organisasi pesantren Abdurrahman 

Mas‟ud dalam disertasinya menjelaskan ada tiga karakteristik budaya 

pondok pesantren diantaranya adalah:
159

 Pertama  modelling. Dalam aja-

ran Islam bisa diidentikan dengan uswatun hasanah atau sunah hasanah 

yakni contoh ideal yang selayaknya atau seharusnya di ikuti oleh komoni-

tas pesantren. Tentunya tidak menyimpnang dari ajaran islam, modeling  

dalam dunia pesantren lebih identik proses tasyabuh, proses identifikasi 

dari pada seorang tokoh yakni Kyai. Kedua culture maintanance. Ide ini 

mewarnai kehidupan intelektual dunia pesantren. Subyek yang diajarkan 

dilembaga ini melalui hidayah dan berkah seorang kyai sebagai guru uta-

ma yaitu irsyadu ustazin adalah kitab klasik atau kuning diolah dan di-

tranmisikan dari satu generasi kegenarasi berikut, yang sekaligus menun-

jukan keampuan kepemimpinan kyai. Ketiga budaya iklim belajar yang 
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tinggi. Pesantren identik dengan dunia ilmu. Hakikat dari pesantren itu 

sendiri selalu mengacu pada proses pembelajaran dengan komponen 

komponen pendidikan yang mencakup pendidik, santri, murid serta fasili-

tas tempat belajar. Rujukan ideal keilmuan pesantren cukup komprehensif 

yang meliputi inti ajaran dasar dasar Islam yang bersumber dari Al-qur‟an 

dan Hadist.
160

 

 

8. Akademisi Religius Moderat 

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi penutup 

semua ajaran langit (agam samawi) untuk umat manusia, Islam  tidak mem-

persoalkan lagi mengenai asal ras , etnis, suku dan bangsa. Semua manusia 

dan makhluk Allah akan mendapatkan rahmat secara universal. Al-Qur‟an te-

lah mencapai puncaknya dalam berbicara soal moderatisme ketika mene-

gaskan sikap penerimaan al-Qur‟an terhadap agama-gama selain Islam untuk 

hidup bersama dan berdampingan. Yahudi, Kristen  dan agama-agama lainya 

baik agama samawi maupun agama ardi eksistensinya diakui oleh agama Is-

lam. Ini adalah suatu sikap pengakuan yang tidak terdapat didalam agama 

lain.  Islam adalah agama yang sangat menghargai, toleran dan membuka diri 

terhadap pluralisme agama.  

Keinginan dunia Islam  untuk memiliki lembaga pendidikan Islam 

yang mampu mengintegrasikan konsep ilmu dan islam, pertama kalinya diga-
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gas pada tahun 1970-an dalam konferensi pendidikan Islam Internasional.
161

  

Dalam  konferensi itu dijelaskan bahwa pembagian ilmu menurut pandangan 

Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu perennial knowledge dan acquired 

knowledge. Untuk mencari landasan koseptual yang lebih menguatkan ten-

tang konsep pendidikan tinggi Islam. Muhaimin dalam Imam Suprayogo 

memetakan setidak-tidaknya ada tiga aspek yang melandasi perubahan pendi-

dikan Islam yaitu (a) normatif-telogis; (b) filosofs; (c) historik.
162

   

Pertama, landasan normatif-teologis berakar dari keberadaan Islam 

sebagai doktrin yang mengajarkan untuk memasuki Islam secara kaffah. Is-

lam yang kaffah akan terwujud kehidupan sebagaimana yang dirisalahkan 

oleh Nabi Muhamamd SAW yakni Islam Rahmatan Lillalamin. Ajaran aga-

ma tersebut mangandung makna bahwa setiap muslim dituntut untuk menjadi 

akotr dalam beragama yang loyal, concern dan konmitmen dalam menjaga 

dan memelihara ajaran dan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan-

nya, serta mampu mendedikasikan kemampuan yang sesuai dengan minat, 

bakat kemmapuan dalam preskfektif Islam untk kemanusiaan.  Dalam 

bukunya Umiarso dan Haris Fatoni Makmur yang berjudul “Pendidikan Islam 

Dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern”
163

 di jelaskan pendidikan yang 

digunakan oleh Al-Ghazali adalah pendidikan yang humanis agamis. Dimana 

dalam isinya pendidikan yang digunakan oleh Al Ghazali menggedepankan 
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moral building. Dalam hal ini Al Ghazali dalam memandang pendidikan 

ahlak dibagi jadi tiga sebagai berikut: 1) Dimensi Diri, yakni orang dengan 

dirinya dan tuhannya, seperti ibadah dan sembahyang. 2) Dimensi Sosial, 

yakni masyarakat, pemerintah dan pergaulannya dengan sesama. 3) Dimensi 

Metafisis, yakni akidah dan pegangan dasarnya.
164

 Jadi pendidikan dalam hal 

ini yang menjadi alat sebagai jalan untuk menempuh humanisasi dalam 

sebuah kehidupan. 

Ki Hajar Dewantara menyebutkan, manusia memilki daya cipta, karsa 

dan karya.
165

 Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan 

semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan 

pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai 

manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek 

intelektual saja hanya akan mejauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Ter-

nyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengemban-

gan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan kar-

sa.  Dalam bukunya Suparto Raharjo  yang berjudul Ki Hajar Dewantara Bi-

ografi singkat 1889- 1959,
166

 menyebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara me-

rupakan tokoh pendidikan yang mengedepankan pada aspek kemanusiaan. 

Meliputi rasa, cipta, dan karsa.   

Karena itu pengembanagan pendidika tinggi Islam harus diapahami 

sebagai suatu wahana untuk mengembangakan pandangan dan keterampilan 
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hidup manusia yang selaras dengan minat bakat dan kemampuan dalam bi-

dang keahlianya masing-masing.  

Kedua, landasan filosofis perubahan pendidikan tinggi Islam didasar-

kan atas pengembangaan bahwa pengembanagan ilmu pengetahuan dan tekh-

nologi haruslah bertolak dan berakar dari tesentris di mana konsep antriposen-

tris menjadi bagian esensial darri konsep teosentris. Dengan demikian pen-

gembanagan pendidikan Islam dalam konteks filosofis harus betolak dari 

konstruk pemikiran atau epistemologi bahwa vertikal-teosentris merupakan 

sumber konsultasi yang sentralistik dan didudukan sebagai ayat,furqon, hu-

dan dan rahmah. Sedangkan yang horizontal yang meliputi pendapat, konsep, 

teori dan temuan-temuan ilmu pengetahuan berada dalam posisi sejajar yang 

saling melengakpi dan shering ide yang selanjutnya dikosultasikan kepada 

ajaran dan nilai-nilai ilahi terutama yang menyangkut will exist atau dimensi 

aksiologisnya.
167

   

Ketiga, landasan historis meneybutkan bahwa transformasi pendidi-

kan dapat ditemukan bahwa pada abad 8-11 M, gerakan-gerakan ilmiah atau 

etos keilmuan dikalangan ulama sangat dinamis. Sejatinya pengembanagan 

pendidikan agama Islam haruslah beriorentasi pada pembentukan ulama dan 

juga ilmuan seperti pada jaman klasik Islam yang tidak hanya memiliki keku-

atan dalam pengausaan ilmu-ilmu agama, tetapi juga memiliki kematangan 

dan profesionalitas dalam ilmu pengetahuan modern.
168

 Sehingga dalam kon-
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teks ini, sistem pendidikan tinggi harus bisa mengintegrasikan antara konsep 

yang berbasis ilmu-ilmu agama (pesantren) dengan tradisi keilmuan pendidi-

kan tinggi agar nantinya bisa melahirkan ilmuan/agamawan yang memiliki 

sikap rasional dan professional, berpandangan luas sekaligus memilki moral 

agama yang kuat.   

a. Nilai Religius  

Relegus culture merupakan kemampuan akal dan budi luhur ma-

nusia dalam menyikapi kehendak alam dan lingkungan sekitar untuk 

mencapai kebutuhan adalah awal mula dari terbentuknya sebuah kebu-

dayaan. Cipta, rasa dan karsa manusia dalam hidup di masyarakat meru-

pakan penyebab terbentuknya kebudayaan, dalam arti bahwa kebudayaan 

adalah segala sesuatu di dunia ini yang keberadaannya di ciptakan oleh 

manusia hal ini senada dengan arti “colere” yang berarti mengajarkan 

atau mengolah, sehingga segala tindakan manusia untuk mengajarkan dan 

mengolah sesuatu dapat diartikan sebagai budaya atau kultur.   

Nilai religius dalam penelitian ini lebih tepat adalah nilai kebera-

gamaan (religiusitas).  Nilai religius tidak hanya identik dengan agama, 

agama lebih identik menunjuk pada kebaktian kepada Tuhan, dalam as-

pek yang resmi, yuridis, peraturan dan hukum hukumnya. Sedangkan ke-

beragamaan lebih melihat aspek yang berada didalam hati nurani pribadi 

seseorang.
169

   

Untuk memahami konsep agama pada seorang maka berarti me-
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mahami sifat agama pada diri seseorang sedangkan sikap agama pada se-

seorang dalam pertumbuhannya mengikuti pola idea concept on outbority 

dalam arti bahwa yang mempengaruhi diri mereka adalah apapun yang 

berada di sekitar anak tersebut, mereka telah mengamati apa yang di la-

kukan dan di ajarkan oleh orang tua atau lingkungan sosialnya tetang se-

gala sesuatu yang berhubungan dengan agama.
170

  

Dalam pendidikan tinggi, beberapa nilai religius tidak hanya 

tanggungjawab dosen saja. Seperti nilai kejujuran tidak hanya disampaika 

lewat matakuliah agama saja, tetapi juga melalui mata kuliah lainya. Nilai 

religius seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupnya. Aktivitas 

beragama bukan hanya terjadi ketika sesorang melakukan ritual (beriba-

dah saja), tetapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekua-

tan supranatural. Bukan hanya berkaitan dengan aktivitas yang tampak 

dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang terjadi dalam ha-

ti.  

Kepribadian awalnya terbentuk dari sistem nilai yang ada di seki-

tarnya yang sumbernya adalah ajaran agama, sedangkan tradisi keaga-

maan merupakan sarana pendukung tercapainya penanaman nilai tersebut. 

Menurut bentuknya tradisi terdiri dari 3 yaitu:1) cultural system (sistem 

kebudayaan) meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan “gaga-

san, pikiran, konsep, nilai nilai budaya, norma-norma, pandangan-

pandangan” bagi para pemang,ku kebudayaan tersebut. 2) Sosial sistem  
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meliputi “aktivitas, tingkah laku berpola, perilaku, upacara-upacara” 

kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak 3)Benda-benda yang 

berhubungan dengan kebudayaan.
171

 

Ada yang di sebut tradisi dan ada yang di sebut sikap keagamaan 

sikap keagamaan yang dilakukan perseorangan mendukung terbentuknya 

tradisi keaagamaan, dan tradisi keagamaan sebagai lingkungan yang men-

ciptakan nilai-nilai norma-norma dapat memeberikan pengaruh tingkah 

laku keagamaan bagi seseorang, baik berupa kesadaran beragama maupun 

pengalaman sehingga membentuk kepribadian keagamaan.  

Jika dari segi pendidikan maka tradisi atau budaya keagamaan 

merupakan intisari pendidkkan yang bakal di mewariskan untuk generasi 

selanjutnya karena pendidikan terdiri dari dua sudut pandang yakni indi-

vidu dan masyarakat, segi individu bahwa pendidikan sebagai sarana un-

tuk mengembangkan bakat individu dan dari segi masyarakat bahwa pen-

didkan sebagai bentuk pewarisan nilai-nilai budaya kepeda generasi beri-

kutnya.  

Jadi nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencermin-

kan tumbuk kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur 

pokok yaitu, akidah, inadah dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku 

sesuia dengan aturan-aturan Ilahi untuk mencapai kesejatraan serta keba-

hagiaan hidup didunia dan akhirat.  

b. Nilai Moderat 

                                                             
171

 Imam Suprayogo, Perubahan Pendidikan Tinggi Islam; Refleksi Perubahan IAIN/STAIN 

Menjadi UIN, (Malang: UIN Maliki Press)  
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Quraish Shihab mencatat, bahwa: “keanekaragaman dalam kehi-

dupan merupakan keniscayaan yang dikehendaki Alah. Termasuk dalam 

hal ini perbedaan dan keanekaragaman pendapat dalam bidang ilmiah, 

bahkan keanekaragaman tanggapan manusia menyangkut kebenaran ki-

tab-kitab suci, penafsiran kandungannya, serta bentuk pengamalannya”
172

 

Islam moderat sebenarnya tidaklah sulit mencari rujukannya da-

lam sejarah perkembangan Islam, baik di wilayah asal Islam itu sendiri 

maupun di Indonesia. Lebih tepatnya, Islam moderat dapat merujuk, jika 

di wilayah tempat turunnya Islam, kepada praktek Islam yang dilakuakan 

Nabi Muhammad dan para sahabatnya, khususnya al-Khulafa al-

Rashidin, sedangkan dalam konteks Indonesia dapat merujuk kepada para 

penyebar Islam yang terkenal dengan sebutan Walisongo. Generasi pen-

gusung Islam moderat di Indonesia berikutnya, hanya sekedar miniatur, 

mungkin dapat merujuk kepada praktek Islam yang dilakuakan organisasi 

semacam Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama). Ber-Islam dalam 

konteks Indonesia semacam ini lebih cocok diungkapkan, meminjam 

konsepnya Syafi‟i Ma‟arif, dengan ber-“Islam dalam bingkai Ke-

Indonesiaan”.
173

  

Azyumardi Azra juga kerap menyebut bahwa Islam moderat me-

rupakan karakter asli dari keberagamaan Muslim di Nusantara.
174

 Seba-

                                                             
172

 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 

2007)52.  
173

 Ahmad Syafi‟i Ma‟arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah 

Refleksi Sejarah, (Bandung: Mizan, 2009)  
174

 Azyumardi Azra, Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wa-

cana Ilmu. 1998) 
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gaimana dikatakan, ketika sudah memasuki wacana dialog peradaban, to-

leransi, dan kerukunan, sebenarnya ajaran yang memegang dan mau me-

nerima hal tersebut lebih tepat disebut sebagai moderat. Jadi, ajaran yang 

berorientasi kepada perdamaian dan kehidupan harmonis dalam keberba-

gaian, lebih tepat disebut moderat, karena gerakannya menekankan pada 

sikap menghargai dan menghormati keberadaan “yang lain” (the other). 

Term moderat adalah sebuah penekanan bahwa Islam sangat membenci 

kekerasan, karena bedasarkan catatan sejarah, tindak kekerasan akan me-

lahirkan kekerasan baru. Padahal, Islam diturunkan Allah adalah sebagai 

rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh masyarakat dunia).  

Kehadiran Islam sebagai agama adalah untuk menarik manusia 

dari sikap ekstrim yang berlebihan dan memposisikannya pada posisi 

yang seimbang. Maka dalam ajaran-ajaran Islam terdapat unsur rabba-

niyyah (ketuhanan) dan Insaniyyah (kemanusiaan), mengkombinasi anta-

ra Maddiyyah (materialisme) dan ruhiyyah (spiritualisme), menggabung-

kan antara wahyu (revelation) dan akal (reason), antara maslahah ammah 

(al-jamaaiyyah) dan maslahah individu (al-fardiyyah), dan lain-lain seba-

gainya. Konsekwensi dari moderasi Islam sebagai agama, maka tidak sa-

tupun unsur atau hakikat-hakikat yang disebutkan diatas dirugikan.
175

  

Ajaran moderasi yang disampaikan oleh Islam melalui al-Quran 

dan Sunnah Nabi mengalami kristalisasi dalam interaksi-interaksi sosial 

Nabi, para sahabatnya dan ulama-ulama yang datang kemudian. Meski-

                                                             
175

 Yusuf al-Qaradhawi, Kalimaat fi al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa Ma‟alimuha, (Kuwait: 

al-Markaz al-Alami Lilwasatiyyah, 2007)  
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pun dalam prakteknya sahabat Nabi sendiri kadang-kadang mengekspre-

sikan keberagamaannya tidak sejalan dengan ajaran washatiyyah seba-

gaimana mestinya. Bukan hanya priode Nabi, distorsi terhadap moderasi 

Islam juga terjadi pada generasi selanjutnya.  

Pemahaman atau sikap ekstrim atau berlebihan dalam memahami 

dan mengeksekusi ajaran dan pesan-pesan Islam merupakan tantangan 

bagi moderasi Islam di semua zaman dengan level atau tingkatan yang 

berbeda. Oleh karena itulah, peran yang harus dimainkan oleh seluruh 

ulama, ilmuan, cendikiawan muslim adalah melakukan mainstreaming 

wacana moderasi Islam di semua level keilmuan. 

Konsep religius moderat merupakan sebuah pandangan yang 

mengajarkan tentang sikap terbuka mengakui lebih dari satu agama yang 

mempunyai eksistensi hidup berdampingan, saling bekerja sama dan sal-

ing berinteraksi antara penganut satu agama dengan penganut agama 

lainya. Pengembangan sikap religius moderat akan mendorong sikap ter-

buka berdampak pada relasi sosial yang bersifat harmonis antar sesama 

warga masyarakat.  

Konsep toleransi ini tidak berarti semua agama dipandang sama. 

Sikap toleran hanyalah sikap penghormatan dan kebebasan dan hak setiap 

orang untuk beragama, perbedaaan beragama tidak boleh mwnjadi peng-

halang dalam upaya saling menghormati, menghargai dan kerjasama.   

Konsep religius moderat dalam Islam sendiri merupakan misi 

rahmatanlilalamin yang harus diterima oleh semua umat manusia, karena 
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pada dasarnya perbedaan adalah sunnatullah yang tidak bisadibantah oleh 

manusia. Agama akan terjaga dan terpelihara dengan baik, apabila pema-

haman yang cerdas dimiliki oleh setiap pemeluk agama. Dialog dan ko-

minikasi yang intens merupakan modal dasar untuk menjalin hubungan 

persaudaraan yang baik sesame umat beragama. 

 

C. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual adalah sistemetika berfikir untuk menyelesaikan 

masalah sesuai tujuan penelitian, landasan berfikir  dan merujuk hasil penelitian 

lain yang relevan, teori mutakhir, atau kebijakan-kebijakan yang pernah 

diaplikasikan . Kerangka konseptual memuat dasar pemikiran peneliti dalam 

memecahkan akar masalah penelitian, Argumen peneliti dalam memaparkan 

kerangka pemikiran adalah didasarkan pada teori-teori dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka.  

Grand theory yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori internali-

sasi Marmawi Rais untuk mengkaji internalsiasi budaya pesantren di perguruan 

tinggi secara keseluruhan. Sedangkan middle theory yang digunakan sebagai ke-

rangka setiap fokus penelitian diantaramya: (1) toeri tentang kontruksi budaya 

Edgah H. Schein untuk mengkaji fokus pertama; (2) Teori proses internalisasi 

Peter L. Berger,  Thomas Luckman untuk mengkaji fokus dua; (3) Teori tipolo-

gi Robert E. Quinn and Kim S Cameron tentang tipologi nilai untuk mengkaji fo-

kus tiga. 

  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

110 

Bagan 2.6  Kerangka Konseptual 

Internalisasi Budaya Pesantren di Perguruan Tinggi Islam 

dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat(Studi Multisitus Universitas Nurul 

Jadid Probolinggo dan Universitas Hasyim Asy‟ari Jombang) 

 

 

 

 

 

 

 

Inter 

 

 

dan  

   

Internalisai Budaya  

Pesantren pada Pergu-

ruan Tinggi 

Implikasi Praktis 
Implikasi teoritik  

Fokus Peneli-

tian 

Tujuan Peneli-

tian 

Internalisasi Budaya;  

1. Konstruksi  Budaya  (Schein) 

2. Proses Internalisasi (Peter L. 

Berger, Thomas Luckman)  

3. Tipologi Nilai (Robert E. 

Quinn and Kim S Cameron) 

 
 

Usulan Konsep  

(Zone Integration Cul-

ture) 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Rancangan Penelitian  

Penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian lapangan, karena  di-

laksanakan pada dua kampus berbasis pesantren yang yakni Universitas 

Nurul Jadid Probolinggo dan Universitas Hayim Asyari Jombang. Pendeka-

tan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena hendak mengungkap mak-

na dibalik pandangaan, sikap atau benda-benda yang ada untuk digali seca-

ra mendalam, dianalisis secara komprehensif dan ditemukan maknanya se-

suai fenomena-fenomena yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini meng-

gunakan rancangan multisitus karena pada dua lokasi penelitian lebih ba-

nyak persamaan, yakni dari dimensi karakteristik, visi dan misi, tujuan, pe-

nyelenggara, kepemimpinan, kurikulum dan bangunan iklim, jenjag pendi-

dikan, bangunan idelogi dan afeliasi organisasi sebagaimana terlihat pada 

table berikut:  

Tabel 3.1 

Dimensi Persamaan Lokus Penelitian 

 

 

NO 

 

Dimensi 

Lokus Penelitian 

Universitas Nurul Ja-

did 

Universitas Hasyim 

Asy’ari 

1 Karakteristik Perguruan tinggi berka-

rakter pesantren yang 

Perguruan tinggi berka-

rakter pesantren 

2 Visi dan Misi Penguatan nilai-nilai 

kepesantrenan 

Penguatan nilai-nilai 

kepesantrenan 

3 Tujuan Mencetak akademisi 

berkarakter pesantren 

Mencetak akademisi 

berkarakter pesantren 

4 Perintis Pesantren Pesantren 
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5 Kepemimpinan Pengasuh sebagai rektor Pengasuh sebagai rektor 

6 Kurikulum Wawasan kepesantrenan Wawasan kepesantre-

nan 

7 Bangunan iklim Pembangunan zonasi 

berkarater kepesantren 

Pembangunan zonasi 

berkarater kepesantren 

8 Jenjang Pendidi-

kan 

Pendidikan tinggi Pendidikan tinggi 

9 Bangunan Ideologi Aswaja Aswaja 

10 Afeliasi Organisa-

si keislaman 

Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama 

  

B. Lokasi Penelitian  

1. Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo 

Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo sendiri 

diuntungkan dengan tata letak di wilayah pondok pesantren. Secara ik-

lim organisasi, pembangunan budaya religius dengan internalisasi bu-

daya pesantren akan lebih mudah diserap. Pola manajemen hubungan 

antara lembaga pesantren dengan perguruan tinggipun mudah untuk di-

laksanakan. Hal ini terlihat dari aturan-aturan yang terintegrasi dengan 

peraturan santri PP. Nurul Jadid.  Cikal bakal Perguruan Tinggi di Nurul 

Jadid pada awalnya merupakan hasil musyawarah  alim ulama NU di Lu-

majang tahun 1968 yang merencanakan pendirian akademi dengan tujuan 

untuk mencetak kader-kader dakwah dan pendidikan.178  

Secara kelembagaan Universitas Nurul Jadid di Probolinggo dis-

elengarakan oleh Yayasan Nurul Jadid yang memiliki visi “Menjadi 

perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola un-

ggul (good governance university) dalam mengembangkan ilmu penge-

                                                             
178

 http://www.alfikr.co/read/255/20171101/024058/ini-akar-sejarah-berdirinya-unuja  
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tahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Panca  kesadaran 

Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindo-

nesiaan tahun 2022”. 

 

2. Universitas Hayim Asy’ari Jombang 

Universitas Hasyim Asyari merupakan lembaga yang dibentuk 

oleh pondok pesantren Tebuireng. Penamaan nama Universitas Hayim 

Asy’ari tidak terlepas dari pendiri pesantren Tebuireng hadratus Syekh 

Hasyi Asy’ari. Yang merupakan pahlawan nasional dan pendiri orga-

niasi bear Islam Nahdlatul Ulama. Universitas Hasyim Asy’ari merupakan 

perguruan tinggi yang didirikan oleh KH. Muhammad Yusuf Hasyim pen-

gasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang yang didirikan pada tanggal 

22 Juni 1967. Dengan tujuan mendidik agar mahasiswa kelak menjadi sar-

jana muslim yang berakhlak tinggi, berkepribadian yang baik, berpenga-

thuan dan selalu sadar akan kewajiban-kewajiban agamanya dan selalu 

prihatin dan bercita-cita) meninggikan kesehahtraan masyrakat, baik ma-

terial maupun spiritual. Juga diharapkan agar universitas bisa meneruskan 

tujuan fundamental dari tradisi pesantre, yakni mendidik pemuda-pemundi 

muslim agar mereka memiliki penegtahuan agama dan umum yang men-

dalam.
179

     

Universitas Hasyim Asyari memiliki visi besar terciptanya sar-

jana muslim yang berakhlak tinggi, kepribadian yang baik, berpengata-

                                                             
179

 Zamakhsyari Dhofier,  Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia ( Jakarta: LP3ES, 2015), 193  
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huan, dan selalu sadar akan kewajiban agamanya dan selalu prihatin 

(dan bercita-cita) meninggikan kesejahtraan masyarakat, baik material 

maupun spiritual. Juga diharapkan agar universitas ini meneruskan tu-

juan fundamental dari tradisi pesantren, yaitu untuk mendidik pemuda-

pemudi muslim agar memiliki pengetahuan agama dan umum yang 

mendalam. 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. peneliti 

menetapkan fokus penelitian; memilih informan, dokumen dan fenomena 

sosial sebagai sumber data; melakukan pengumpulan data; menilai kualitas 

data; menganalisisi data, serta menafsikan dan membuat simpulan atasnya. 

Atas dasar ini, peneliti hadir hadir secara langsung untuk menemukan, 

menganalisis dan mengungkap internalisasi budaya pesantren di perguruan 

tinggi dalam melahirkan akademisi religious moderat.       

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 hingga 2020. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan tiga pesan singkat yang diberikan oleh 

Bodgan yaitu teliti luwes dan kreatif. Karena melakukan tiga pesan inilah, 

maka peneliti dapat menjaga hubungan peneliti dengan subyek yang sudah 

melebur, sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah dalam melakukan 

penelitian ini. 

Untuk itu peneliti dalam penelitian ini sebagai perancang dan pelak-

sana penelitian, pengumpul data, instrument kunci, partisipasi penuh, pen-
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ganalisis, penafsir data serta sebagai pelopor hasil penelitian. Peneliti men-

ginformasikan posisi ini terhadap pengelola kedua pondok pesantren dan 

universitas. 

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketa-

hui statusnya sebagai peneliti oleh subjek penelitian, sehingga penelitian 

ini bersifat terbuka. Dengan kata lain sebelum penggalian data atau penga-

juan pertanyaan kepada informan dengan penggunaan metode observasi 

partisipan, waancaa mendalam dan dokumentasi.  

Selama penelitian, peneliti berada di lokasi untuk mengadakan pen-

gamatan secara langsung terhadap objek penelitian, mewawawancarai pi-

hak-pihak yang bisa diberikan informasi atau pengasuh atau pimpinan pe-

santren, pimpinan perguruan tinggi, santri, mahasiswa, dosen, alumni agar 

diperoleh informasi dan data yang lengkap untuk pengungkap makna yang 

di butuhkan. Peneliti juga mengkaji kembali data-data yang telah diperoleh 

melalui pengamatan, dokumentasi maupun hasil wawancara untuk mene-

tapkan apakah suatu data yang diperoleh sifatnya umum atau cukup menda-

lam sesuai degan fokus penelitian. Atas dasar itulah maka kehadiran pene-

liti di lapangan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek tidak da-

pat digunakan oleh alat lain. 

Pertimbangan etis juga menjadi perhatian pada saat hadir wawanca-

ra, observasi maupun pemerolehan dokumen. Sebelum mewawancara, pe-

neliti menyampaikan kepada informan tentang tujuan kegiatan penelitian 

ini. rekaman seizin informan. Selain itu hubungan peneliti dengan informan 
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tidak memiliki hubungan apapun dengan informan baik di Nurul Jadid 

ataupun di Tebuireng. 

 

D. Subyek Penelitian  

Tekhnik penentuan subjek penelitian atau informan dalam peneltian 

ini menggunakan seleksi terhadap subjek penelitianatau informan yang di-

dasrkan pada kreasi peneliti sendiri, dengan pertimbanagan kondisi situasi 

dan setting dalam penelitian, peran pesantren serta data yang ingin dida-

patkan.  

Beberapa yang dijadikan sebagai subyek penelitian dari pondok pe-

santren dan universitas Nurul Jadid adalah KH Zuhri Zain (pengasuh pon-

dok Nurul Jadid) KH. Abdul Hamid Wahid (Rektor Unuja dan ketua pon-

dok pesantren Nurul Jadid), Alief Hidayatullah (pengurus pondok pesant-

ren), Rosyadi Badar (Alumni dan mantan Purek III Nurul Jadid), 

Ust.Ponirin Mika, M.Pd.I (Kasuna Humasy dan Infokom) Ust. Adiyanto, 

S.Pd., (Kabid Keamanan dan ketertiban) Ust. Jasri Ahya, M.Kom (Staf 

Yayasan Nurl Jadid) Abdul Mukhit (alumni) Abdullah Dardum (Alumni), 

Ahmda Fawaid (Ketua LP2M). Ahmad Afif (Dosen UNUJA) Ahmad Kho-

zaini (Alumni) Zaiburhanus Shaleh (alumni) Ahmadiono (alumni), Mo-

hammad Kholil (Alumni). Moh. Saiful Anwar (Mahasiswa Unuja Fakultas  

Agama Islam dan Ketua Komisariat PMII Unuja), Khoiron Mazidan (Ma-

hasiswa Prodi Syari’ah dan Wali Asuh)    
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Sedangkan beberapa pihak yang dijadikan informan dari pondok pe-

santren Tebuireng dan Universitas Hasyim Asy’ari adalah: KH. Abdul Ha-

kim (pengasuh ponpes Tebureng),  Firman Hidayat pengurus pondok pe-

santren, Prof Dr. Haris Supratno (Plt Pengurus) Dr. Mif Rokhim,M.Ag 

(Warek III Unhasy), Dr. KH.Mustain Syafi’I, Dr. Jasmianto, Dr.Anang fir-

daus, Bapak Ali ( kantor pusat) Dr. Fathur Rahman (Kaprodi PBA), Su-

wendi, M.Ag (dosen Unhasy) Zainul Fanani, M.Ag (Alumni Tebuireng dan 

Unhasy). Abdul Malik (Alumni Tebuireng dan Unhasy), Mohamda Ram-

dani (mahasiswa pascasarjana Unhasy) Galuh (mahasiswa Unhasy) Aqna 

(Mahasiswa Unhasy) Lalili (mahasiswa unhasy)     

Pengambilan informan tersebut membuat data yang ditetapkan dari 

mereka benar-benar valid. Konsekwensi logisnya, hasil penelitian ini dapat 

memiliki komparabilitas (dapat dibandingkan) dan transabilitas (dapat di-

terjemahkan) dalam konteks lain yang memiliki kesamaan karakteristik. 

 

E. Sumber Data 

Secara garis besar penelitian ini tentang internalisasi budaya pesant-

ren di pegruan tinggi dalam melahirkan akademis religius moderat. Selain 

itu startegi internalisasi budaya pondok pesantren di perguruan tinggi da-

lam melahirkan akademis religius moderat merupakan hal penting dalam 

penelitian. Data lain termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam in-
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ternalisasi budaya pesantren di perguran tinggi keagamaan islam dalam me-

lahirkan akademis religius moderat.  

Lofland mengemukakan, sumber utama penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan.180 Dalam peneli-

tian ini digunakan tiga sumber data yaitu kata-kata dan tindakan, sumber 

data tertulis: 

1. Kata-kata dan tindakan. 

 Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwa-

wancarai merupakan sumber data utama. Pengamatan maupun wawan-

cara dengan subyek yang dianggap dapat memberi informasi tentang 

data yang dimaksud dalam penelitian. Dalam konteks internalisasi bu-

daya pesantren di perguruan tinggi dalam melahrikan akademisi reli-

gius moderat, penelitian mengeksplorasi kata-kata dan tindakan mela-

lui aktivitas wawancara dan observasi partisipatif di lingkungan lem-

baga Nurul Jadid dan Tebuireng. 

 Wawancara dengan informan kunci yang paham tentang proses 

internalisasi budaya pesantren di peguruan tinggi dalam melahirkan 

akademisi religius moderat dilakukan secara mendalam dengan mem-

bandingkan sumber informan satu dengan lainya. Sementara itu oser-

vasi partisipatif dilakukan dengan peneliti dengan melihat situasi lem-

baga perguruan tinggi dalam proses internalisasi budaya pesantren di 

pendidikan tinggi.     

                                                             
180

 JhonLofland, Analizing Sosial Setting: A Guide to Qualitative Observastion and analiysis, 

(Belmont Cal Wadssorth Publishing Company, 1984) 112 
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2. Sumber data tertulis,  

 Sekalipun dikatakan bahwa sumber data dari luar kata-kata dan 

tindakan merupakan sumber data kedua, tetapi hal ini tidak dapat di-

abaikan. Termasuk dalam sumber tertulis adalah buku, majalah ilmiah, 

arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, karya ilmiah.181 

 Sumber kata tertulis dalam penelitian ini banyak diambil dari 

aturan lembaga pendidikan tinggi dalam proses melahirkan akademisi 

religius moderat. Aturan-aturan kelembagaan perguruan tinggi seperti 

pedoman mahasiswa, surat keputusan Kyai dan juga Rektor dijadikan 

acuan peneliti dalam memperoleh data tentang proses internalisasi bu-

daya pesantren di pendidikan tinggi.     

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Realitas tidak dapat diungkapkan secara menyeluruh, tapi hanya di-

estimasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data akan dilakukan 

melalui setting alami dan tetntunya akan menyesuiakan dengan yang terjadi 

dalam perubahanya. Aadapun tehnik pengumpuland data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan adalah tek-

nik wawancara. Dalam penelitian ini sengaja menggunakan teknik wa-

wancara mendalam dan terstruktur dengan menggunakan pedoman wa-

                                                             
181

Ary Bogdan, RC and Bihlen,SK, Qualitative Research For Education An Introduction to 

Theory and Methods, (London: Allyn and Bacon,Inc, 1982), 102. 
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wancara yang merupakan suatu cara pengumpulan data secara langsung 

dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap ten-

tang masalah yang diteliti.  

Secara operasional peneliti menggunakan wawancara mendalam. 

Di Pondok Nurul Jadid peneliti banyak membicarakan tentang budaya 

pesantren diperguruan tinggi. Peneliti banyak mewawancarai Rektor 

Unuja dan Kepala Pesantren  Nurul Jadid KH. Abdul Hamid Wahid, 

dosen dan mahasiswa dan alumni. Sama halnya dengan proses wawan-

cara di Tebuireng, peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Mif Rok-

him selaku warek 3 bidang kemahasiswaan sangat membantu proses 

kegiatan penelitian. Selain itu juga mahasiswa dan juga alumni Unhasy 

juga menjadi unsur penting dalam proses penelitian.    

 

2. Observasi Partisipatif  

Guba dan Lincoln mengemukakan beberapa alasan penggunaan 

teknik observasi: Pertama, teknik ini didasarkan atas pengalaman seca-

ra langsung, kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat 

dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian seba-

gaimana terjadi, ketiga, pengamatan memungkinkan mencatat peristiwa 

dalam situasi berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pen-

getahuan
182

 yang langsung diperoleh dari data, keempat, pengamatan 
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merupakan alternatif menghindari bias data, kelima, memungkinkan 

memahami situasi-situasi yang rumit.183 

Selain itu dalam pandangan Spradley menjelaskan bahwa obser-

vasi patisipatif di sini bergerak pada observasi partisipasi pasif dan par-

tisipasi moderat.
184

 

Adapun data yang diperoleh melalui metode observasi ini adalah 

keadaan pondok pesantren, letak geografis, fasilitas pesantren, aktivitas 

pendidikan di pesantren yang sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu 

data yang diperoleh dalam proses observasi adalah data tentang aktifitas 

perguran tinggi dalam proses internalisasi budaya pesantren di pendidi-

kan tinggi. Sasaran observasi partisipatif meliputi: situasi kondisi per-

guruan tinggi dan pesantren aktivitas rutin perguruan tinggi dan  pe-

santren, aktifitas pembelajaran (kurikuler dan ekstrakurikuler). Hal-hal 

penting yang dijumpai selama observasi dicatat didalam buku kecil 

dan/atau di abadikan melalui kamera.    

Kegiatan observasi dalam penelitian ini adalah partisipan, dimana 

penelti mengkuti kegiatan kuliah tasawuf yang dilakukan oleh Kyai Zu-

hri Zaini BA  dan dikuti oleh semua mahasiswa. Selain itu juga juga 

kegiatan kuliah yang dilakukan oleh Dr. Abdrurahman, M.Ag yang me-

rupakan dosen Unhasy. Dengan observasi ini, hasil yang didapat adalah 

perasaan pendekatan, subyek dan keterlibatan dalam internalisasi bu-

daya pesantren di perguruan tinggi. Akan tetapi bagaimanapun peneliti 

                                                             
183

 Yavannas Lincoln  dan Guba Edon G., Naturalistic  Inquiry ( Beverly Hills: Sage Publications, 
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 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Badung: Alfabeta, 2005) 65-66 
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memiliki garis demarkasi yang tegas yaitu tidak larut dalam bejana mi-

lik subyek penelitian, dengan demikian peneliti ikut terjun tetapi tidak 

larut dalam pusaran arus. 

3. Studi Dokumentasi  

Peneliti mencari data sekunder dengan jalan mengadakan studi 

kepustakaan dan rekaman. Lincoln dan Guba  mengartikan rekaman se-

bagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk 

individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu pe-

ristiwa atau memenuhi accountin. Sedangkan dokumen digunakan un-

tuk mengacu setiap tulisan atau rekaman, yaitu tidak dipersiapkan seca-

ra khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, catatan 

khusus, catatan hasil rapat.185 

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan dokumentasi 

antara lain: 1) Fokus Penelitian, 2) Struktur organisasi pondok pesant-

ren dan perguruaan tinggi, 3) Data yang terkait tentang nilai-nilai pe-

santren dalam organisasi perguruan tinggi Universitas Nurul Jadid Pro-

bolinggo dan Universitas Hasyim Asy’ari Jombang 4) Data-data lain 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Berikut data yang diperoleh dalam 

kegiatan dokumentasi dalam kegiatan penelitian, diantaranya; profile 

mahasiswa, jadwal perkuliahan, buku  pedoman mahasiswa, kalender, 

kliping surat kabar, brosur, foto-foto atau berita yang bisa di akses me-

lalui website perguruan tinggi dan pesantren, website lain dan You Tub. 
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G. Analisis Data 

1. Anlisis Data Situs Tunggal 

Analisis data situs tunggal dilakukan pada masing-masing obyek. 

Analisis pertama dilakukan di Univeritas Nurul Jadid dan dilanjutkan di 

Universitas Hasyim Asy’ari. Dalam menganalisis data, peneliti melaku-

kan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, ober-

sevasi dan studi dokumen sehingga diperoleh makna. Analisis data da-

lam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman 

yakini; 

Tahap pertama adalah  pengumpulan data. Dalam penelitian kuali-

tatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan do-

kumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dila-

kukan berhari-hari, hingga berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh 

akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara 

umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan 

didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data 

yang sangat banyak dan bervariasi.
186

 

Tahap kedua kondensasi data. Dalam kondensasi data merujuk ke-

pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi 

dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun 

transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.  

                                                             
186

Sugiyono,  Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018) 
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Tahap ketiga penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakuakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
187

 

Tahap keempat penarikan kesimpulan dan verifikasi.   Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pen-

gumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemu-

kakan merupakan kesimpulan yang kredible.
188

  Tahap ini dimaksudkan 

untuk mencari data menyeluruh dari berbagai proposisi yang ditemukan 

tentang internalisasi budaya pesantren diperguruan tinggi dalam mela-

hirkan akademisi religius moderat.   

2. Analisis Data Lintas Situs 

Setelah dilakukan analisis data pada masing-masing situs, dilan-

jutkan dengan analisis lintas situs. Analisis data lintas situs merupakan 

proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh di masing mas-

ing situs, sekaligus memadukan antarsitus.
189

 Langkah-langkah yang di-

lakukan dalam analisi lintas situs meliputi: 1) menggunakan pendekatan 

induktif konseptualistik yang dilakukan dengan membandingkan dan 
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 Sugiyono,  Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D  137. 
188

 Sugiyono,  Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 142. 
189

 Sugiyono,  Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 134 
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memadukan temuan koseptual dari masin-masing situs tunggal; 2) ha-

silnya dijadikan dasaruntuk menyusun pernyataan  konseptual atau pro-

posisi lintas situs; 3) mengevaluasi kesesuaian proposisi dengan fakta 

yang menjadi acuan; dan 5) mengulangi proses ini sesuai keperluan 

sampai tidak ditemukan data baru lagi.
190

  

Pada awalnya temuan yang diperoleh pada masing-masing situs 

tunggal disusun katagori dan tema, dianalisis induktif konseptual dan 

dibuat penjelasan subtantif yang tersusun menjadi hasil penelitian situs 

I dan II. Hasil penelitian pada dua situs ini dianalisis dengan cara mem-

bandingkan katagori dan tema untuk menemukan perbedaan dan persa-

maan pada masing-masing situs sehingga tersusun hasil penelitian lintas 

situs. Hasil penelitian lintas sitsu inilahyang menjadi landasan proposi-

si-proposisi penelitian. Tahap terakhir adalah analisis simultan melalui 

dialog antar temuan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk 

merekontruksi dan menyusn konsepsi sistematis sesuai fokus penelitian. 

Dari dialog inilah lahir temuan akhir berupa bangunan konsptual ten-

tang internalisasi budaya pesantren diperguran tinggi Islam dala  mela-

hirkan akademisi religius moderat. 

 

H. Pengujian Keabsahan Data  

Ada empat kegiatan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian 

ini, yaitu: kredibilitas, dependibilitas, konfirmabilitas dan transferabilitas. 
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1. Uji kredibilitas 

Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan data, yakni kesesuaian 

antara apa yang sebenarnya  terjadi di lapangan dengan apa yang dite-

mukan peneliti.dalam penelitian.
191

 Uji kredibilitas di dalam penelitian 

ini menggunakan:  

a. triangulasi sumberyang terdiri dari kyai, rekotr, wakil rekotr, ustadz, 

dosen, mahasiswa, dan alumni 

b. trianggulasi tekni pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi, 

dan studi dokumen; 

c. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

d. trianggulasi  teori, yakni menganalisis data dengan lebih dari dari sa-

tu teori,  

e. konfermasi temuan kepada pemberi data setelah pengumpulan kese-

luruhan selesai,  

f. diskusi dengan sesama teman Doktor di Pascasarjana IAIN Jember 

baik yang  sudag lulus ataupun yang belum lulus; dan  

g. penggunaan bahan refrensi berupa transkrip rekaman dan foto. 

 

2. Uji Tranferabilitas 

 Uji transferabilitas adalah uji sejauh mana hasil penelitian ini 

dapat ditranferkan ke tempat lain yang dsituasi dan  kondisi relatif sa-
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ma dengan situasi dan kondisi penelitian ini. dlam penelitian kualitita-

tif, tranferabilitas sejajar dengan validitas eksternal yang berupa gene-

ralisasi.untuk kepentingan tranferabilitas ini, peneliti menyusun laporan 

penelitian secara rinci, jelas, sitematis, dan dapat dipercaya.
192

 Dengan 

demikian, pembaca benar-benar memahami internalisasi budaya pesant-

ren di perguruan tinggi Islam dalam melahirkan akademisi religius 

moderat di Universitas Nurul Jadid paiton Probolinggo dan Univeritas 

hasyim Asy’ Ari Jombang  Jawa Timur. 

   

3. Uji Dependibilitas 

 Uji dependabilitas adalah uji derajat ketepatan dan konsistensi 

antara data yang ditemukan di lapangan dengan  interpensi dan laporan 

hasil penelitian. Dalam pendektan kualitatif, dependabilitas data sejajar 

dengan reabilitas data.
193

 Uji dependabilitasdalam penelitian ini dilaku-

kan melalui “audit penelitian” oleh para “auditor independen”. meraka 

memeriksa mulai dari konteks penelitian, fokus penelitian, memasuki 

lapangan, menentukan informan, analisis data, uji keabsahan data, sam-

pai dengan penarikan kesimpulan. Adapun “audiotor independen” da-

lam penelitin ini adalah Prof Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. selaku 

promotor dan Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. selaku co-promotor, 

beserta para penguji yang ikut memeriksa proses dari hasil penelitian 

ini dalam forum proposal penelitian, seminar hasil penelitian dan ujian 
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pendahuluan (tertutup). Termasuk dalam baian uji dependabilitas ada-

lah penyiapan transkrip wawancara kepada infoman untuk memastikan 

bahwa yang ditulis dan dipahami peneliti sesuai dengan maksud dari in-

forman.  

 

4. Uji Konfrirmabilitas 

 Uji konfirmabilitas adalah uji hasil penelitian yang dikaitkan 

denga proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa 

hasil penelitian itu merupakan fungsi dari penelitian.
194

 Dengan kalimat 

lain konfirmabilitas merupakan pertanggungjawaban ilmiah dari peneli-

ti untuk membuktikan bahwa penelitian benar-benar dilakukan, dan di-

laporkan apa adanya sebagaimana temuan di lapangan. Oleh karenaya, 

dalam penelitian ini mengecek analisis data dan hasil penelitian melalui 

bukti fisik yang diperoleh saat proses penelitian berlansung. Peneliti 

menyiapkan rekaman wawancara, transkrip wawancara, catatan lapan-

gan selama observasi, foto dan surat keterangan dari lembaga UNUJA 

dan UNHASY.      
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Pondok Pesantren Nurul Jadid Sebagai Setting Penelitian 

1. Konstruksi Budaya Pesantren dalam Melahirkan Akademisi Religius 

Moderat 

Membincang konstruksi budaya pesantren dalam melahirkan budaya 

religius moderat, tentunya dipengaruhi oleh ideologi pendiri masayayikh di 

pesantren tersebut. sehingga konstruksi pesantren tetap terjaga hingga seka-

rang maskipun dalam bentuk yang sederhana. Konstruksi budaya pesantren 

dalam melahrikan akademisi religius moderat di dasari pada dawuh pendiri 

yang dibangun melalui hal yang bersifat fisik maupun non fisik. Dawuh kyai 

pendiri yakni KH. Zaini Mun‟im yang di artikulasikan melalui aktifitas harian 

santri. Dawuh seperti istilah “jimat asli” yang memiliki arti istiqomah, mandi-

ri, amanah, tegas, apresiatif, solutif luhur dan integritas. Selain itu juga dawuh 

kyai diwujudkan mealui kosep trilogy dan panca kesadaran santri.
195

     

Oleh karenanya dalam melihat  konstruksi budaya pesantren dalam 

melahirkan budaya religius dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Artifak yang meliputi:  

1) Fisik 

Pembangun secara fisik di pondok pesantren Nurul Jadid sendi-

ri telah berkembang cukup signifikan. Dari tahun ketahun Nurul Jadid 
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terus menambah renovasi gedung gedung yang ada, baik gedung per-

kantoran, gedung asrama maupun gedung madrasah dan perguruan 

tinggi. Warna dasar  gedung gedung yang ada dipesantren sendiri 

kuning, biru, hijau dan putih.  Berdasarkan hasil observasi terlihat 

bahwa aktifitas fisik yang ada di Nurul Jadid di desain denga mene-

kankan nilai-nilai kepesantrenan. Lokasi perguruan tinggi yang terle-

tak di lokasi luar pondok pesantren pusat bertujuan untuk memberikan 

ruang gerak bebas kepada mahasiswa sebagaimana mahasiswa pada 

umumnya.  

KH. Abdul Hamid Wahid menjelaskan dalam wawancara 

bahwa bangunan fisik di pesantren dan juga di perguruan tinggi di da-

sari pada nilai-nilai kepesantrenan. Wujud dari itu semua untuk mem-

bangun sikap religi mahasiswa dibangun musolla di lingkungan per-

guruan tinggi. Selain itu juga dalam rangka bangunan krtisisme juga 

dibangun juga kantor unit kegiatan Mahasiswa (UKM). Bangunan pe-

santren mahasiswa (POMAS) di lingkunagn pesantren juga merupa-

kan fasilitas yang diberikan oleh pesantren dalam rangka proses inter-

nalisasi nilai-nilai kepsantrenan kepada mahasiswa pada setiap ha-

rimya.
196

 

Bangunan megah Universitas Nurul Jadid terlihat di jalur uta-

ma wilayah Desa Karaganyar Kecamatan Paiton Probolinggo. Berda-

sarkan hasil obeservasi peneliti bangunan kampus dengan warna dasar 
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kuning dan hijau. Bangunan musolla yang terletak di kampus terlihat 

ramai dengan aktifitas mahasantri dari kegiatan sholat berjamaah, sho-

lat Dhuha dan pengajian rutin yang dilakukan oleh pengasuh.
197

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa artifak yang ada 

di pondok Nurul Jadid tidak terlepas dari bangunan nilai-nilai kepe-

santrenan yang dikuatkan di perguran tinggi. Bangunan yang seperti 

kelas perkuliahan, musolla, ruang diskusi, perpustakaan dan juga 

ruangan unit kegiatan kemahasiswaan diperuntukan untuk memban-

gun kualitas mahasiswa yang berkarakter religius dan terbuka.               

2) Bahasa 

Pondok pesantren Nurul Jadid dalam penggunaan bahasa  ke-

seharian tidak mewajibkan salah satu bahasa tertentu. Dalam hasil 

wawancara dengan Alief Hidayatullah yang merupakan pengurus 

POMAS menjelaskan bahwa pada dasarnya di Nurul Jadid,santri be-

bas menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Hal yang paling 

terpenting dalam penggunaan bahasa adalah wujud sopan santun da-

lam berkata dan berbicara. Hal ini sebagai wujud konsep tasammuh 

yang dilakukan oleh pesantren untuk bisa menghargai perbedaan san-

tri. Tetapi kalau sudah masuk sebagai anggota daerah bahasa Arab 

dan Inggis santri harus mengikuti aturan yang ada.
198

 

Hasil wawancara tersebut diperkuat hasil observasi yang dila-

kukan oleh peneliti bahwa yang digunakan di pondok Pesantren dapat 
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dikelompokan menjadi lima yaitu:
199

 

a) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam proses belajar men-

gajar (PBM) dan kegiatan belajar (KBM). Dalam memberi ma‟na 

kitab seorang ustadz menggunakan bahasa Jawa, tetapi dalam 

memberi penjelasan menggunakan bahasa Indonesia 

b) Bahasa Madura. Mayoritas santri menggunakan bahasa Madura. 

Hal ini tidak terlepas dari asal santri yang mondok 

c) Bahasa jawa. Santri berbahasa jawa, lambat laun akan memahami 

bahasa Madura 

d) Bahasa Arab bagi santri merupakan santri yang bermukim di wi-

layah bahasa 

e) Bahasa Inggis bagi santri merupakan yang bermukim diwilayah 

bahasa 

 Di kampus Unuja sendiri dalam penggunaan bahasa di be-

baskan tetapi harus berbahasa dengan menggunakan etika yang ada. 

Penggunaan bahasa Madura merupakan bahasa yang sering dipakai 

oleh mahasantri dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam bahasa 

formal menggunaan bahasa Indonesia, Inggris dan bahasa Arab.
200

  

Dari penjelasan diatas bahwa kebebasan bagi santri dalam 

menngunakan bahasa daerah masing masing menunjukan dite-

rapkanya nilai tasamuh di pondok pesantren Nurul Jadid, sedangkan 

pengembangan bidang bahasa Arab dan Inggirs  menunjukan adanya 
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penerapan nilai islahiyyah (perdamaian), tatawwuriyah (keterbukaan) 

dan nilai amar ma‟ruf nahi munkar. Hal ini telah membuktikan bah-

wa penguatan karakter religius moderat dalam pembinaan kualitas 

santri dan juga mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan il-

munya.   

3) Penggunaan teknologi dan produk kreasi artistik 

Dari sistem pendidikanya, Pondok pesantren Nurul Jadid ter-

masuk pondok pesantren salafiyah. Pondok pesantren ini telah meng-

gunakan manajemen berbasis teknologi modern.Wujud penggunaan 

teknologi adalah dilengkapi dengan teknologi informasi dan jaringan 

internet untuk bisa memfasilitasi mahasiswa agar perkembang seba-

gaimanan tuntunan jaman. Semua mahasiswa bisa mengakses melalui 

user ID nomer induk mahaiswa. Yang menarik disini adalah pola 

kontrol pesantren pada conten yang diakses oleh mahasiswa bisa dike-

tahui di Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI).
201

 Secara kelemba-

gaan Unuja merupakan menjadi perguruan tinggi pesantren pertama 

yang memeroleh sertifikasi ISO untuk dua kategori sekaligus, yakni 

ISO 9001:2015 untuk bidang Sistem Manajemen Mutu, dan ISO 

21001:2018 untuk bidang Sistem Manajemen Organisasi Pendidi-

kan.
202

 

Hal ini menunjukan bahwa kekuatan penggunaan media in-

formasi dan teknologi dipondok pesantren adalah sikap modernisasi 
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dalam mengukuti perkembangan jaman. Sikap melek informasi dan 

keterbukaa merupakan wujud moderatisme dan tentunya didasari 

dengan nilai-nilai trilogy dan panca kesadaran santri   

4) Cerita yang dihidupkan.   

Pondok pesantren identik dengan sejarah perjuangan Kyai da-

lam proses pendirianya. Cerita tentang kisah pesantren paling tidak di 

klasifikasi menjadi dua yakni:  

a) Cerita ketokohan dan keteladanan 

Cerita ketokohan banyak menceritakan kelebihan yang 

dimilki oleh para pendiri dan keturunanya yang patut di cotoh 

oleh santri, bahkan santri dengan sendirinya termotivasi untuk 

meneladaninya. Cerita tokoh pendiri dan juga pengasuh menjadi 

panutan santri untuk meniru mulai dari cara berpakaian hingga ca-

ra jalan. Berikut hasil wawancara dengan Alief Hidayatullah yang 

merupakan pengurus POMAS Nurul Jadid. 

Para ustadz di pondok pesantren sering menyampaikan ten-

tang keistimewaan para pendiri dan majeliskeluarga, agar san-

tri meneladani dengan baik. Diantara cerita yang dihidupkan 

adalah keistemewaan KH. Zaini Mun‟im yang merupakan so-

sok Kyai  yang sangat nasionalis, semoboyan “Liberty or 

dead”ketika berada ditahanan.
203

 

 

Dalam dokumentasi sejarah buku Kaleideskop Pondok 

Pesantren Nurul Jadid Abdi Santri Untuk Negeri yang ditulis oleh 

Ahmad Fawaid , MA., MA dan diterbitkan  oleh pustaka Nurja 

juga dijelaskan beberapa keistemewaan dari pendiri diataranya: 
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“Lebih baik saya memiliki santri yang menjadi kondektur bus 

tapi aktif menyampaikan da‟wah, daripada menjadi kyai tapi 

pasif”. Tertanamnya visi perjuangan dalam kerangka 

penyempurnaan dakwah Rasulullah ini harus dilakukan atas 

dasar adanya kesadaran yang tinggi bahwa pesantren lahir 

untuk melahirkan misi dakwah Islam demi terwujudnya 

masyarakat yang Islami, masyarakat yang mampu 

memberikan rahmat bagi masyarakat sekitarnya”
204

 

 

Cerita tentang keteladanan juga digambarakan dalam be-

berapa dokumen yang ada dalam bulletin al-fikr yang merupakan 

bulletin kritis yang dikelola oleh mahasiswa Nurul Jadid. Didalam  

bulletin di setiap edisi selalu digambarkan mengenai ketokohan 

pengasuh dari pengasuh awal KH. Zaini Mun‟im yang merupakan 

sosok pendobrak penjajah hingga Kyai H. Zuhri Zaini yang 

merupakan sosok yang sederhana dan merakyat.
205

   

Dari beberapa data diatas bisa dijelaskan bahwa cerita ten-

tang pahlawan yang dalam hal ini adalah para pengasuh di Nurul 

Jadid selalu dijadikan teladan bagi santri. Kyai menjadi sosok te-

ladan dalam kehidupan sehari hari baik dalam model berfikir san-

tri.      

 

b) Cerita kelembagaan   

Cerita kelembagaan merupakan cerita yang dihidupkan 

dari generasi ke generasi terkait dengan trasformasi kelembagaan 

yang terkait dengan pengembangan dan keberhasilan Manajemen 
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SDM pondok pesantren.  

Berikut hasil wawancara dengan santri senior dan juga 

merupakan mahasiswa UNUJA Fakultas Agama Islam dan juga 

ketua umum Komisariat PMII UNUJA sebagai berikut:  

Diantara cerita kelembagaan yang dihidupkan adalah terkait 

santri yang melanggar peraturan pondok pesantren, maka ke-

lak ilmunya tidak bermanfaat bagi masyarakat, jika tidak 

menghormati guru, maka ilmunya tidak berkah, jika sering 

tawassul  untuk para pendiri pesantren dan masyayikh serta 

melakukan suatu riyadhah dan mujadalah  untuk kemaslaha-

tan pondok pesantren kelak akan menjadi santri yang sukses 

di masyrakat.
206

   
     

Abdul Muhit yang merupakan alumni Nurul Jadid mence-

ritakan tentang pengalaman ketika menimba ilmu di pondok pe-

santren, aturan lembaga dalam medidik dan membiasakan agar 

santri dan juga mahasiswa patuh terhadap aturan.
207

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa cerita ke-

lembagaan yang dikembangkan dan di internalisasikan di pesant-

ren tidak terlepas dari sistem kelembagaan yang dibangun oleh 

pesantren. Pesantren dengan bangunan manajerial yang kuat akan 

meberikan sistem kontrol yang kuat dalam kehidupan sehari-hari 

di lingkungan pesantren atapun perguruan tinggi.      

5) Cara menunjukan emosi 

Trilogi dan panca kesadaran santri merupakan watak dasar da-

ri pondok pesantren Nurul Jadid.  Dalam menunjukan emosi  pesant-
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ren terwakili oleh kelembagaan, jika ada orang yang menetang haki-

kat dari visi dasar organiasi. Emosi responsif diwujudkan dengan si-

kap formal baik tulisan mapun dengan argumentasi yang kuat berda-

sarkan dalil-dalil naqli (Al-Qur‟an dan Al-Hadist).  

Berdasarkan dokumentasi yang ada dalam menunjukan emosi 

sebagai wujud dari nilai religius moderat, peraturan-peraturan yang 

dibuat di dasarkan pada aspek visi dan misi pesantren. yakni trilogy 

dan panca kesadaran santri.
208

   

6) Kegiatan bersama terkait budaya religius moderat 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diatara ke-

giatan tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Untuk membangun religiusitas mahasiswa salahsatunya adalah 

pembacaan tawassul pada pengarang kitab ataupun buku ketika 

akan memulai mengaji ataupun proses pembelajaran di kuliah. 

Tujuan dari tawassul adalah  agar santri dan juga mahasisiwa di-

berikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang 

berkah dan bermanfaat. Ahmad Saiful Haq menjelaskan dalam 

wawancara;  

Untuk membangun religiusitas di Nurul Jadid baik dalam ke-

giatan proses pembeajaran di pesantren mapun di lembaga 

formal seperti proses pembelajaran kyai, ustad dan juga tena-

ga pengajar yakni dosen selalu mendahului dengan do‟a, yang 

bertujuan untuk penguatan nilai keberkahan dan kebermanfaa-

tan ilmu. Selai itu juga bentuk penghargaan terhadap karya 

yang telah ada.  
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b) Kuliah Akhlak Tasawuf Mahasiswa 

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh 

Pondok pesantren Mahasiswa (POMAS) yang bertujuan mem-

bangun kekuatan spiritual mahasiswa. Dalam dokumentasi Pomas 

dijelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan satu bulan sekali se-

tiap awal bulan dengan jadwalyang telah dibuat oleh pengurus pe-

santren Mahasiswa.
209

 

 Dalam obesrvasi peneliti terlihat KH. Zuhri Zaini memberikan 

kuliah umum tentang akhlak tasawwuf.
210

 Dalam pembelajaran 

tersebut berisikan bahwa hakikat imtaq dan iptek harus saling be-

riringan dalam diri manusia. Konsep do‟a sapu jagat yang selalu 

dipanjatkan yakni kebaikan dunia dan kebaikan akhirat harus sal-

ing berjalan beriringan. 

c) Pembacaan tahlil setiap malam jum‟at 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk penguatan 

budaya religius santri dan juga mahasiswa. Menurut Alief Hidaya-

tullah kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk 

penguatan budaya religius dikalangan mahasiswa dan juga san-

tri.
211

   

Selain itu juga pesantren juga melakukan hataman dan is-

tigosah khusus antara alumni dan simpatisan dari berbagai daerah 

yang dikhususkan untuk mendoakan para pengasuh yang telah 
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wafat. 

d) Tranmisi melalui kitab kuning 

Kegiatan ini dilaksankan pada jam 07.00-09.00. istilah 

yang biasa digunakan dalam lembaga dasar hingga tingkat me-

nengah adalah kegiatan diniyah. Sedangkan untuk santri ataupun 

mahasiswa adalah LIK.
212

 Kajian kitab kuning yang dimaksud se-

lain penguatan keilmuan juga pembangunan sanad melalui pem-

bacaan kitab yang dikarang oleh KH. Zaini Mun‟im dan para ma-

syayikh.  

KH. Zuhri Zaini dalam dokumentasi kegiatan bedah kitab 

menjelaskan bahwa; “meneguhkan keilmuan santri melalui kegia-

tan membaca kitab sperti ini akan memberikan eksistensi kepada 

santri akan ciri keilmuan santri”
213

    

e) Tradisi ziarah dan haul 

Tradisi ziaraoh merupakan tradisi yang telah dibangun 

oleh para masyayikh dalam rangka menghormati atau mengenang 

seseorang yang telah di panggil (wafat). Hal ini merupakan tradisi 

pondok pesantren dan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan 

kehormatan kepada seseorang yang telah meninggal. Di pndok 

pesantren Nurul Jadid sendiri tradisi ziaoroh kubur merupakan 

kegiatan harian santri dalam rangka mendapat barokah pendiri 

yang telah mendirikan pondok pesantren.   
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Gambar 4.1 Aktivitas Penziaroh Makam Nurul Jadid 

Lokasi yang biasa di dijadikan tempat ziaroh adalah maka ke-

luarga Nurul Jadid.  Lokasi berada di sebelah barat dari mihrob  mas-

jid Jami‟ Nurul Jadid. Dalam kegiatan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti terlihat makam selalu ramai dikunjungi para penziraoh dari 

berbagai daerah.mereka umumnya adalah para wali santri, alumni, 

akademisi dan masyarakat umum.
214

 

Alief Hidayatullah menjelaskan dalam wawancara ; 

tidak jarang para penziaroh ini harus rela mengantri diluar as-

tah yang hanya berukuran sekitar 23x 7 meter dengan luas 

pendopo 7x5 meter tersebut. jika pas kegiatan haul bus pen-

ziaroh harsu terparkir di area komplek pesantren dan mereka 

harus berjalan kaik ke astah sekitar 200 meter. 
215
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f) Seminar kebangsaan  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kegiatan Kebangsaan PP Nurul Jadid 

Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P 
 

Kegiatan seminar kebangsaan di Nurul Jadid bertujuan 

untuk perkuat jiwa nasionalisme santri. Alief Hidayatullah 

menjelaskan kepada peneliti bahwa aktifitas seminar kebang-

saan di Nurja sendiri sering dilakukan dan melibatkan semua 

santri untuk mengikuti. Salahsatunya seminar kebangsaan 

yang dilaksankan pada tanggal 02/04/2019 yang mendatang-

kan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. da-

lam rangka “Ngaji Kebangsaan” yang bertemakan mempere-

rat persatuan, menjaga kesatuan dan membangun Indonesia 

dibidang akhlak. 
216

 

Dikutip dari berita https://detiknews.id/detiknews 

menjelskan bahwa “Indonesia adalah negara besar dan memi-

liki wilayah yang sangat luas, mulai dari Utara ke Selatan, dari 
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Miangas sampai Pulau Rote, dengan sumber daya alam yang 

sangat melimpah termasuk memiliki ratusan suku, ribuan ba-

hasa daerah, budaya, adat istiadat dan agama. Itu semua diper-

lukan persatuan dan kesatuan, ke-bhinneka-tunggal-ikaan ser-

ta saling menghormati. Indonesia bisa bersatu karena dipersa-

tukan oleh semangat persatuan dan kesatuan yaitu Bhinneka 

Tunggal Ika.
217

  

Selain kegiatan diatas berdasarkan dokumentasi Un-

uja, kegiatan seminar kebangsaan tentang radikalisme dengan 

tema" Mengokohkan Keindonesiaan dari Ancaman Radika-

lisme". Dalam sambutannya Rektor Universitas Nurul Jadid 

mengatakan bahwa kuliah tamu ini sengaja mengangkat isue 

radikalisme sebagai respon terhadap isue-isue radikalisme 

yang beberapa tahun terakhir ini sedang mengitari bangsa In-

donesia."karena itu Perguruan Tinggi sebagai kumpulan Inte-

lektual harus menjadi garda depan dalam menolak menjaga 

Indonesia dari ancaman Radikaliame".
218

  

Kegiatan diskusi kebangsaan selain dilakukan pada 

aktifitas formal diatas juga dilakukan melalui kegiatan diskusi. 

Saiful  Haq yang merupakan mahasiswa dan aktifis PMII 

menjelaskan bahwa kegiatan diskusi tentang bagsa selalu 

menjadi warna dan tema menarik di lingkungan pondok pe-
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santren, khususnya dilingkungan mahasiswa.
219

   

g) Penerbitan majalah alfikr 

Majalah alfikr merupakan Lembaga Penerbitan Mahasis-

wa (LPM) Alfikr Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probo-

linggo. Versi majalah ada dua yakni versi cetak dan online. Tu-

juan dari penerbitan majalah tidak lain untuk mengasah nilai kritis 

mahasiswa terhadap keadaan.
220

  Penulisan majalah sendiri dalam 

kata pengantar selalu ada tulisan dari pengasuh yakni KH. Zuhri 

Zaini. Dalam pandangan Sudarsono yang merupakan alumni PP 

Nurul Jadid dan juga Alumni IAI Nurul Jadid (sekarang UNUJA) 

menjelaskan bahwa semua majalah yang diterbitkan oleh PP Nu-

rul Jadid selalu ada halaman editorial yang di tulis lansung oleh 

Kyai Zuhri. Tujuan dari itu semua tidak lain untuk memberikan 

contoh kepada mahasiswa untuk bisa istiqomah dalam menulis.
221

  

Dari penjelasan kegiatan bersama terkait budaya religius 

moderat diatas dapat dijelaskan bahwa pesantren dengan modal inte-

grasi kegiatan besama dengan Universitas dibangun melalui kegiatan 

yang bersifat telihat (intangible) dan dapat dilihat (tangible), dima-

na dua hal itu merupakan suatu energi sosial yang menggerakkan 

orang untuk bertingkah laku. Dalam hal ini nilai budaya bagi pe-

santren merupakan apa yang dikatakan „karakter‟ bagi individu se-

suatu yang tersembunyi, menyatukan, menyediakan makna, arahan 
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dan mobilisasi.   

7) Upacara dan acara 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus tentang 

salah satu kegiatan upacara yang menerapkan nilai religius moderat: 

Selain hari besar Islam yang biasa dirayakan adalah maulid 

Nabi, Isra‟ Mi‟raj dan 1 Muharram ada juga upacara yang di-

lakukan yakni hari Kemerdekaan RI, hari santri, kesaktian 

pancasila. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk pengua-

tan nilai-nilai religiusitas dan nasionalis.
222

     

   

Dalam dokumentasi Universitas Nurul Jadid terlihat kegiatan 

upacara bendera dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI 

yang dipandu lansung oleh rektor KH. Abdul Hamid Wahid dengan 

dikuti oleh semua civitas akademika UNUJA.
223

 

Dari kegiatan tersebut terlihat jelas bahwa internalisasi nilai-nilai 

panca kesadaran santri yakni dalam bentuk cinta kepada tanah air me-

rupukan perwujudan nilai religius moderat yang dibangun oleh pon-

dok pesantren.  

8) Semangat kerja 

Semangat kerja yang ditunjukan oleh pondok pesantren dalam 

melahirkan akademisi religius moderat didasarkan pada jihad nilai 

amar ma‟ruf nahi munkar. Wujud dari itu semua dalah jihad untuk 

menuntut ilmu merupakan bagian dari amar ma‟ruf nahi munkar. 

Simbol Fastabiqul Khairat yang ada di pondok pesantren adalah nilai 

semangat kerja yang bangun oleh pesantren kepada santri dan juga 
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mahasantri untuk terus menerus belajar dengan istiqomah agar bisa 

bermanfaat nantinya ketika hidup dimasyarakat.    

9) Struktur kepengurusan 

Dalam struktur kepengurusan yang ada di Universitas nurul Ja-

did sendiri didasarkan pada kompetensi yang ada. Dengan mengede-

pankan sikap keterbukaan dan bangunan relegiusitas yang bekarakter 

pesantren. dalam dokumentasi yang ada KH. Abdul Hamid Wahid se-

laku kepala pesantren Nurul Jadid juga menjadi Rektor Unuja. Selain 

itu bangunan kepengurusan di Unuja sendiri banyak menggunakan 

potensi alumni yang memiliki kualifikasi. 

10) Symbol 

a) Postering yang berisi kata kata mutiara 

Simbol-simbol di pondok pesantren Nurul Jadid banyak 

memuat trilogy dan panca kesadaran santri. Selain itu juga ada ju-

ga beberapa dawuh kyai dan juga do‟a-doa harian seperi; do‟a 

masuk masjid, do‟a setelah wudlu, doa masuk madrasah.  

b) Kalender 

Sebagai wujud internalisasi nilai pesantren untuk santri 

alumni , pondok pesantren Nurul Jadid tiap tahunnya selalu mem-

buat kalender untuk disebarkan ke semua santri, alumni dan ma-

syarakat luas. 

Dalam dokumentasi kalender tahun 2020 ponpes Nurul 

Jadid di tiap halaman selain menampilkan aktifitas kegiatan pe-
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santren dan foto foto para masyayikh juga menampilkan trilogy 

dan panca kesadaran santri.
224

 

Pada saat peneliti melakukan kegiatan waancara terlihat 

kalender yang terpajang dirumah alumni. Tujuan dari penyebaran 

kalender tidak lain untuk mengenang dan sekaligus syi‟ar untuk 

promosi pondok pesantren. 

c) Gerak tubuh 

Gerak tubuh yang diajrkan oleh KH. Moh. Zuhri Zaini 

adalah nilai tawadlu (menunduk) dalam berjalan. Pelan dan santai 

dalam berjalan. Dan yang banyak  ditiru adalah nilai ketawaduan 

dan kesederhanaan dalam keseharian.
225

 Sedangkan untuk maha-

santri sendiri sebagai wujud internalisasi budya religius moderat 

etika kesopanan dalam keseharian.    

d) Jargon jargon 

Dalam internalisasi nilai-nilai budaya pesantren dalam 

melahirkan akademisi religius moderat tidak terlepas dari jargon 

“35” yakni konsep trilogi santri dan panca kesadaran santri. Da-

lam hasil wawancara dengan Alif Raung Fidaus mejelaskan bah-

wa kosep “35” dilaksanakan secara natural melaui kegiatan pon-

dok.
226

 

Selain itu juga dawuh kyai Zaini Munim yang mene-

kankan konsep “jimat” dalam keseharian yakni nilai yang menge-
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depankan istiqomah, mandiri, amanah, tegas, apresiatif, solutif, 

luhur dan integritas harus diwujudkan dalam diri santri. 
227

 

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa jargon-jargon 

yang ada di pesantren tidakterlepas dari dawuh kyai yang di tran-

formasikan melalui cerita, pengajian, dan juga simbol-simbol. 

e) Model pakaian  

Model pakaian yang sering dipakai pleh kyai (penga-

suh) adalah baju putih dan songkok putih.  Sedangkan untuk santri 

model pakaian lebih condong putih pada kegiatan aktifitas ngaji, 

dalam aktivitas harian di kamar santri diperkenankan untuk me-

makai kaos. Sedangkan dalam modal pakaian yang digunakan 

oleh mahasiswa sebagaimana hasil wawancara  mahasiswa meng-

gunakan kemeja/almamater dan bercelana panjang. Untuk laki-

laki banyak menggunakan kopyah hitam maskipun tidak wajib.     

11) Tokoh yang di idolakan 

Tokoh yang diidolakan dalam membentuk karakter religius 

moderat adalah para masyayikh pondok pesantren Nurul Jadid. Ber-

dasakan hasil wawancara dengan pengurus Alif Hidayatullah menje-

laskan bahwa santri dan juga masiswa selalu sangat mengidolakan 

pendiri pertama Kyai Zaini Munim yang merupakan sosok yang mei-

liki karakter religius nasionalis yang meiliki karakter kepemimpinan 

karismatik. Kedua Kiai Hasyim Zaini yang memiliki karakter rasional 
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tradisional.  Ketiga Kiai Abdul Wahid Zaini juga memilki karakter ra-

sionalis tradisional yang memiliki beberapa karangan kitab yang san-

gat populer dalam kalangan santri, Keempat Kiai Zuhri Zaini yang 

memilki model kepemimpinan karismatik yang memiliki karakter ke-

sederhanaan dan halus dalam berkata.
228

  

Zaiburhanus Shaleh alumni Nurul Jadid juga menjelaskan dalam 

wawancara bahwa untuk saat ini tokoh yang diidolakan santri adalah 

KH. Zuhri Zaini. “pengasuh merupakan dambaan dan idola alumni 

dan juga santri pada saat ini, selain sosok yang santun Kyai adalah so-

sok yang bisa dijadikan dijadikan sebagai teladan. Kyai juga dalam 

keseharian menggunakan bahasa halus (kromo) kepada santri.
229

   

Selain beberapa masyayikh diatas di Nurul Jadid sendiri juga ada 

komonitas Gusdurian yang merupakan komonitas pecinta gusdur. Hal 

ini terlihat dari dokumentasi kegiatan komonitas gusdurian yang me-

lakukan haul gusdur pada bulan desember. Menurut Alif Raung yang 

merupakan alumni santri dan juga komonitas gusdurian dalam wa-

wancara menceritakan bahwa  gusdur merupakan sosok yang di ido-

lakan oleh santri pada dekade tahun 2010-an hingga sekarag. Hal ter-

sebut tidak lain karena pemikiran humanis gusdur yang memiliki ka-

rakter religius moderat dalam berfikir dan juga bertidak.
230

 Selain itu 

ada juga Gusmus adalah tokoh yang di idolakan oleh santri dan juga 

mahasisiwa. Sosok Gusmus selain Model pemikiran yang rahmatan 

                                                             
228

 Wawancara, Alief Hidayatullah, 15 Juni 2020 
229

 Wawancara, Zaiburhanus Shaleh, 8 Juni 2020 
230

 Wawancara, Alif Raung 05 Juni 2020 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

149 

lil alamin juga sosok  agamawan yang intelektual dan intelektual yang 

agamawan. Dalam observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh 

peneliti dibeberapa rumah alumni terlihat beberapa kitab dan buku 

tentang gusdur dan gusmus yang terpajang rapi di rak buku.
231

   

Dari penjelasan diatas jelas bahwa komonitas santri Nurul Jadid 

sangat menghormati dan mengidolakan para masyayikh dalam model 

berfikir dan bertindak. Selain itu juga KH Abdurrahman Wahid (Gus-

dur) merupakan sosok idola dalam model pemikiran. 

12) Keteladanan kyai 

Keteladanan kyai dalam menerapkan nilai-nilai religius moderat 

di internalisasikan melalui trilogy santri dan panca kesadaran santri. 

Nurul Jadid yang merupakan pesantren yang memiliki nilai dasar ke 

NU-an tentunya juga tidak terlepas dari Aswaja NU. Tiga hal yang 

menjadi keteladanan dasar yakni bidang aqidah, syariah dan akhlak. 

Trasnformasi nilai-nilai kepesantrenan di lembaga pendidikan formal 

diartikulasikan dalam semoboyan “35” yakni troligi santri dan panca 

kesadaran santri. Berdasarkan hasil wawancara dengan alumni Nurul 

Jadid dan juga merupakan alumni Intitut Teknologi Nurul Jadid men-

jelaskan dalam wawancara:  

“Selama saya mondok di Nurul Jadid hal yang saya lakukan le-

bih banyak ke uswatun hasanah yakni meneladani keseharian 

Kyai, pengurus dan juga senior dalam bertindak dan berfikir. 

Dan kegiatan itu saya bawa ketika sudah lulus dari pesantren. hi-

dup dimasyarakat tidak terlepas dari konsep “35” yang diajrkan 

dan dipraktekan dalam kehidupan pesantren. sikap moderat dan 
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pengembangan nilai keagamaan merupakan hakikat dari nilai 

dasar yang diajrkan dalam pesantren”
232

 

 

Dalam kesempatan lain hasil waancara dengan Abdullah Dar-

dum mengatakan;
233

 

“adakah Kyai besar dengan santri ribuan yang menghidangkan 

teh untuk tamunya? Adakah Kyai besar yang pakaiannya serba 

murah, kemanapun saja perginya? Adakah Kyai besar ceramah-

nya tanpa intonasi, datar datar seperti orang berbicara biasa? 

Adakah Kyai besar yang tidak mau menunjukkan kebesarannya? 

Itulah sosok KH. Zuhri Zaini, Kyai tanpa gaya, Kyai tanpa pola, 

Kyai tanpa simbul, Kyai tanpa neko neko, beliaulah  yang me-

warisi keagungan kesederhanaan Rosulullah saw. Tidakkah kita 

malu, bila diri tidak ada apa-apanya tapi banyak pola, ilmu tidak 

seberapa tapi banyak gaya, santri tidak seberapa banyak sola, 

harta tidak seberapa tapi suka tampil mewah. Semoga kita bisa 

mencontoh kesederhanaan dan ketawadlu'annya. 

 

Konsep uswatun hasanah meurpakan cerminan dari keteladanan 

yang dilakukan di PP Nurul Jadid dan Universitas Nurul Jadid. Ketel-

danan kyai dan pengurus merupakan cerminan uswatun hasanah yang 

ditiru dan di internalisasikan dalam kehidupan kepesantrenan dan ke-

masyarakatan.  

b. Nilai yang pegang teguh 

Nilai-nilai etis yang terangkum dalam ilmu fiqih dan 

keorganisasian, sebagaimana yang dilukiskan dalam trilogi santri Nurul 

Jadid, bahwa: 

حسن االدب مع اهلل ومع , االهتمام برتك الكبائر, االهتمام با لفروض العينية
اخلمق 

Artinya: “Memperhatiklan kewajiban–kewajiban fardhu ain, mawas diri 
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dengan meninggalkan dosa besar, mengabdi kepada Allah  
dan berbudi luhur terhadap sesama”.

234
 

 

Kemudian dibingkai dengan panca kesadaran santri, sebagai berikut: 

الوعي , الوعي اإلجتماعي, الوعي النظامي, الوعي العممي, الوعي الديين
الشعيب و احلكومي 

Artinya: “Kesadaran beragama, kesadaran berilmu, kesadaran 

berorganisasi, kesadaran  bermasyarakat, kesadaran 

berbangsa dan bernegara”.
235

 

 

1) Kesadaran Beragama 

Bagi santri Nurul Jadid kesadaran beragama merupakan titik 

awal yang harus terpatri dalam dirinya. Kesadaran beragama haruslah 

dilandasi dengan adanya wawasan keagamaan yang luas, tanggung 

jawab keagamaan yang tinggi dan penghayatan keagamaan yang 

mendalam. Apalagi dalam tradisi keilmuan Islam sendiri. Antara ilmu 

dan amal haruslah berjalan beriringan. 

Kesadaran keagamaan ini, mencakup tiga aspek, yaitu aqidah, 

ibadah dan akhlak. Aqidah merupakan kualitas dasar yang harus 

dimiliki oleh setiap santri pondok pesantren Nurul Jadid. Yang 

dimaksud aspek aqidah adalah keyakinan yang mantap bahwa Allah 

SWT itu Maha Esa dan hanya Dia yang berhak disembah, dan Nabi 

Muhammad SAW adalah Nabi terakhir; segala berita yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad harus dipercaya, baik berupa Al-Qur‟an 

maupun Hadits. Inti aqidah tersimpul dalam dua kalimat syahadat, 

yaitu kesadaran yang utuh untuk bersaksi bahwa mereka bertuhankan 
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Allah dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 

Dua kalimat syahadat ini harus menjadi pandangan hidup keagamaan 

setiap hari, agar mereka terbebas dari segala bentuk perbudakan dan 

dapat terbentuk jiwa besar yang mandiri, namun tetap tawakkal dan 

tawaddu‟.
236

 

Jika aqidah sudah kuat maka melahirkan keimanan. Dan jika 

keimanan sudah kuat, maka akan melahirkan ibadah, aspek kedua ini 

(ibadah) ini, dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah/muqayyadah 

(formal, terikat oleh syarat dan rukun tertentu); dan ghairu 

mahdlah/muthlaqah (non formal, teknik operasionalnya tidak terikat 

oleh syarat dan rukun tertentu). Ibadah mahdhah terdiri dari empat 

rukun selain syahadat dari kelima rukun Islam, yaitu sholat, puasa, 

zakat dan haji. Sementara ibadah ghairu mahdhah adalah aktivitas 

ibadah selain ibadah mahdhah, seperti mengamalkan aktivitas ibadah 

sebagamana pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik 

puasa maupun lainnya.
237

 Penekanan pada aspek ibadah tersebut juga 

tertuang dalam tiga kriteria santri, terutama pada kriteria santri yang 

pertama, yaitu memperhatikan perbuatan-perbuata fardlu „ain. 

Dalam konteks ibadah ini, harus ada kesadaran bahwa 

manusia tidak mempunyai wewenang sama sekali dalam mengadakan 

upacara peribadatan sendiri yang tidak diatur oleh Allah SWT dan 

rasul-Nya. Aspek yang ketiga adalah Akhlak. Aspek ini lebih 
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ditujukan kepada pembentukan kepribadian dan perilaku santri agar 

sesuai dengan moralitas dan nilai-nilai Islam. Aspek ihsan di sini 

terbagi menjadi dua: akhlak budi pekerti dan tatakrama. Akhlak budi 

pekerti pertama masih terdapat dalam hati dan terdiri dari niat, fikiran 

dan sifat-sifat yang bertujuan untuk kebaikan dan kemuliaan. 

Sementara yang kedua, adab tatakrama adalah aktualisasi dari akhlak 

budi pekerti yang tampak dari sikap dan perilaku manusia. Aspek 

akhlak atau moralitas ini tidak hanya menyangkut individu 

(perseorangan), tapi juga sosial, seperti tertib kemasyarakatan, amar 

ma‟ruf nahi mungkar serta tatasusila dalam keluarga dan 

seterusnya.
238

 

2) Kesadaran Berilmu 

Ilmu secara definitif berarti mengetahui yang tidak diketahui 

(idrakul majhul), atau sesuatu yang belum diketahui. Sebagai 

makhluk yang diberi akal fikiran oleh Allah   SWT, manusia 

diharuskan mencari ilmu sebagai bekal dirinya dalam meniti jalan 

kehidupan. Tanpa ilmu, niscaya akan mengalami begitu banyak 

kesulitan-kesulitan dalam menempuh perjalanan hidupnya. Sebab itu, 

nabi Muhaamd SAW, bersabda: “carilah ilmu sejak dari ayunan orang 

tua hingga masuk linag lahat” dan “ dan carilah ilmu walau ke negeri 

Cina”. 

Ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua,  yaitu ilmu 
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pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan duniawi. Para santri 

diharapkan mengetahui kedua ilmu tersebut. Lebih jauh, kesadaran 

ilmu duniawi harus diintegrasikan dengan kesadaran ilmu 

pengetahuan agama. Atau istilah populernya adalah integrasi antara 

ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan iman dan taqwa, 

dengan demikian,  nantinya diharapkan para santri bisa menjadi 

ilmuwan yang muslim dan atau muslim yang ilmuwan.
239

 

Oleh karenaya, jika para santri tidak mampu mengusai ilmu 

tersebut secara maksimal dan mengintegrasikannya, diaharapkan 

adanya kerja sama antara santri yang menguasai ilmu agama dengan 

santri yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerja sama 

ini ditujukan demi terbentuknya sebuah dialektika yang bisa mengisi 

kekurangan masing-masing santri melalui kelebihan yang ada pada 

diri mereka masing-masing, sehingga akan menciptakan sebuah 

perpaduan yang baik, dengan adanya kerja sama itu, santri diharapkan 

dapat memberikan yang terbaik bagi pembangunan bangsa dan 

Negara Indonesia untuk meraih cita-cita Negara yang sejahtera dan 

dianugerahi oleh Tuhan.
240

 

Pendapat pengasuh di atas bertolak dari beberapa alasan, 

pertama, firman Allah SWT dalam surat al-Mujadalah, ayat 11 yaitu 

Allah meninggikan orang-orang yang beriaman diantara kamu dan 

juga (meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
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(bersama firmannya) dalam beberapa derajat. Kedua, kisah tentang 

Abu Ubaidah bin Jarrah. Waktu itu, Umar bin al-Khattab RA, 

khalifah kedua setelah Abu Bakaral-Shiddiq RA, sangat mengagumi 

Abu Ubaidah. Ia adalah orang yang luas ilmu pengetahuannya dalam 

bidang duniawi, seperti ilmu sosiologi (kemasyarakatan), ilmu 

perekonomian, ketatanegaraan, dan pertanahan. Lebih dari itu, Abu 

Ubaidah juga dikenal dikalangan sahabat sebagai orang yang 

mempunyai kepribadian yang luhur dan sangat jujur dalam 

memegang amanah (tanggung jawab). Oleh karena itu ia terkenal 

dengan gelar”Aminul Ummah”. Gelar tersebut ia peroleh dari Nabi 

Muhammad SAW, waktu itu Nabi bersabda, “sesungguhnya setiap 

ummat mempunyai orang yang dipercaya bagi ummat ini adala Abu 

Ubaidah bin Jarrah”.
241

 

Ketiga, kenyataan dalam dunia modern sekarang ini bukan 

lagi tergantung pada kesuburan tanah dan banyaknya tambang-

tambang, tetapi tergantung kepada kemampuan berfikir penduduknya. 

Bertolak dari kenyataan dunia modern tersebut (mengenai hubungan 

ilmu dan agama) antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan 

kuat.
242

 

Dari sini, dapat diketahui bahwa  kesadaran pertama 

(beragama) dari panca kesadaran diatas amat erat hubungannya 

dengan panca kesadaran yang kedua(berilmu), sebab jika salah satu 
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diantara keduanya ditinggalkan, niscaya manuasia akan mengalami 

ketidakseimbangan dalam menapak alur kehidupannya, pernyataan ini 

bertolak dari sabda Nabi Muhammad SAW: “ barang siapa yang 

bertambah ilmunya tapi tidak (belum ) bertambah hidayahnya, maka 

orang itu tidak akan ditambah (hidayah) oleh Allah, kecuali ia akan 

semakin jauh”.
243

 

Disisi lain, kesadaran berilmu tersebut, amat erat kaitannya 

dengan akhlak budi pekerti dan adab tatakrama (moralitas), sebab, 

jika manusia mengabaikan kedua hal itu, maka ilmu yang diperoleh 

manusia akan sia-sia belaka atau tidak manfaat.
244   

Hasil petikan pengajian yang didapat oleh penelti ketika 

obeservasi dalam kegiatan pengajian rutin (kuliah tasawuff) yang 

dilakukan oleh KH. Zuhri Zani pada tanggal 13 Maret 2020 yang 

menceritakan tentang bagimana keengganan ilmu masuk dalam hati 

manusia yang masih terdapat sifat-sifat kotor, berikut sebuah kisah 

tentang Imam Mawardi, seorang tokoh besar dalam dunia Islam yang 

dicela oleh gurunya, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-

Ghazali (Imam Ghazali) karena hatinya yang ikhlas melaksanakan 

pekerjaan dari gurunya. Saat itu, Imam Mawardi pernah merasa kesal 

terhadap gurunya, Imam Ghazali, karena tidak mendapatkan pelajaran 

ilmu beliau. Padahal ia telah satu tahun berada di pondokan Imam 

Ghazali. Selama rentan waktu tersebut ia hanya mendapatkan 
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pekerjaan membersihkan kotoran yang berada dibawah sela-sela 

terompah gurunya. Pekerjaan itu, ia lakukan setiap pagi hari setelah 

Imam Ghazali memberikan pengajaran terhadap murid-muridnya. 

Nah, karena tidak sabar menerima perlakuan tersebut, Imam Mawardi 

bertanya kepada gurunya soal ilmu yang tidak pernah diajarkan 

padanya. Mendengar pernyataan tersebut, Imam Ghazali menjawab, 

“Bagaimana saya dapat mengajar ilmu kepadamu jika dalam hatimu 

masih merasa jijik tatkala kau kusuruh untuk membersihkan bekas 

kotoran dalam terompahku?” Mendengar jawaban tersebut Imam 

Mawardi tercengang. Ia sadar bahwa hatinya tidak ikhlas, hatinya 

masih terselimuti rasa iri terhadap sahabat-sahabatnya yang terlebih 

dahulu mendapatkan pengajaran dari Imam Ghazali, sementara ia 

tidak. Lebih-lebih, ia sadar hatinya merasa jijik ketika membersihkan 

kontoran di sela-sela terompah gurunya. Namun kemudian, ia pun 

sadar bahwa keadan hati tersebutlah yang menyebabkan keengganan 

Imam Ghazali memberika ilmu kepadanya. Ilmu tersebut akan 

percuma jika diberikan kepadanya, sementara hatinya masih kotor.
245

 

3) Kesadaran Bermasyarakat 

Ibnu Khaldun al-Muqaddimah, pernah mengatakan: 

“Kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan pokok bagi umat 

manusia”. Ucapan sosiolog dalam pemikiran Islam tersebut 

merupakan karakter dasar manusia. Sebab, manusia pada dasarnya 
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tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya. Manusia akan selalu membutuhkan bantuan dari manusia 

lainnya, dan begitu juga sebaliknya. Kenyataan tersebut sebenarnya 

tidak terlepas dari ketentuan Allah SWT, bahwa manusia merupakan 

makhluk yang tidak sempurna. Dalam diri manusia terdapat kelebihan 

begitu pula kekurangan. Lebih-lebih, manusia juga sering melakukan 

kesalahan dan lupa.
246

 

Bertolak dari konsep manusia, menurut Ibnu Khaldun di atas, 

tampaknya konsep kesadaran bermasyarakat ini pijakan filosofisnya. 

KH. Zaini Mun‟im mengambil referensi Ibn Khaldun sebagai salah 

satu rujukan dalam perumusan konsep keempat ini, tampakanya 

sesuai dengan pemahaman beliau terhadap kitab suci Al-Qur‟an, 

tepatnya surat al-Maidah ayat 3: “Tolong-menolonglah atas dasar 

kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong atas dasar dosa 

dan permusuhan.
247

 

Melalui kesadaran bermasyarakat ini, diharapkan pesantren 

dan santri tidak boleh menjadi menara gading, yang jauh dari 

masyarakatnya. Pesantren dan santri harus menyatu dalam 

masyarakat. Artinya pesantren merupakan bagian dari masyarakat. 

Dengan demikian masyarakat merasa memiliki pesantren dan 

pesantren juga sebaliknya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara 
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pesantren beserta santri-santrinya dengan masyarakat.
248

 

Jika para santri dan pesantren serta masyarakat merasa saling 

memiliki, maka segala bentuk kegiatan pesantren akan memperoleh 

dukungan dari segenap masyarakat. Bukankah pesantren lahir dari 

tengah-tengah masyarakat untuk melakukan transformasi dan 

emansipasi, agar masyarakat dapat maju, baik peradabannya maupun 

tingkat sosialnya.
249

 

4) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 

Landasan filosofis yang mendasari KH. Zaini Mun‟im 

merumuskan konsep keempat dari kesadaran santri ini, khususnya 

pada kesadaran berbangsa adalah firman Allah SWT: “Sesungguhnya 

kami menciptakan kamu semua dari jenis laki-laki dan perempuan. 

Dan kami menciptakan kamu semua dari suku-suku bangsa agar 

saling mengenal”.  Sementara sabda Nabi Muhammad SAW tentang 

cinta terhadap tanah air adalah termasuk bukti keimanan, juga 

merupakan dasar untuk merumuskan konsep kesadaran keempat ini, 

khusunya kesadaran bernegara.
250

 

Dari dua dalil di atas, maka terbentuklah satu kesatuan konsep, 

yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Konsep ketiga ini tidak bisa 

dipisah atau dibalik, karena, pertama, kesadaran berbangsa amat erat 

kaitannya dengan kesadaran bernegara. Artinya, berdirinya sebuah 

negara tidak akan pernah diakui oleh negara lainnya apabila di dalam 
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negara tersebut tidak ada bangsa atau rakyatnya. Dan meskipun 

rakyatnya ada, tapi jika mereka tidak mengakui keberadaan negara, 

maka keberadaan negara tersebut akan hambar. Kedua, kesadaran 

bernegara juga amat erat kaitannya dengan kesadaran berbangsa. 

Artinya sebuah bangsa akan cerderung tidak tertib, tidak aman dan 

tidak sejahtera apabila tidak ada sebuah negara yang bertanggung 

jawab melindungi dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan 

bangsanya. Negara dalam konteks ini merupakan institusi atau 

lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya 

baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, 

pendidikan, pertahanan dan keamanan, jika tidak ada negara, tak 

terbayangkan, apakah bangsa atau rakyat bisa memenuhi beberapa 

kebutuhannya tersebut. Sebab itu integrasi di antara keduanya amat 

penting. Ketiga, konsep kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak 

bisa dibalik. Sebab jika kesadaran bernegara didahulukan dari pada 

kesadaran berbangsa maka hal ini akan tampak ironis sekali. Negara 

tidak akan pernah ada tanpa keberadaan bangsa terlebih dahulu, 

karena keberadaan negara adalah hasil karya dan cipta sebuah bangsa. 

Dengan pengertian demikian, dapat diketahui bahwa kesadaran 

berbangsa mendahului kesadaran bernegara. Lebih jauh, dengan 

mengedepankan kesadaran berbangsa, maka kedaulatan negara adalah 

di tangan bangsa atau rakyat. Dan hal ini sesuai dengan bentuk 

Negara Indonesia, yaitu demokrasi; dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
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rakyat.
251

 

Selain dari Al-Qur‟an dan Al- Hadits di atas, dalam  

merumuskan konsep kesadaran keempat ini, kyai Zaini juga 

terinspirasi oleh pengalaman perjuangan beliau bersama-sama ulama 

dan rakyat Indonesia ketika merebut kemerdekaan. Hal ini terbukti 

dengan aktifnya beliau dalam beberapa organisasi seperti Nadlatul 

Ulama (NU) dan organisasi Raddah di Pamekasan, bergabung dengan 

dengan TAP/RESIMEN. Pembela Tanah Air (Peta). Frount 

Pertahanan Rakyat dan barisan Sabilillah mulai tahun 1945-1947, dan 

berakhir menjadi Rais Syuriah Wilayah Jawa Timur sejak tahun 1952 

s/d 1972 serta pernah menjadi Dewan Perlindungan Majelis Ulama 

Jawa Timur dalam tubuh organisasi NU.
252

 

Perjuangan yang panjang dan berdarah-darah tersebut 

tampaknya begitu lekat dalam benak kyai Zaini.  Hingga kemudian 

semangat dalam berjuang itu ingin beliau turunkan kepada seluruh 

santri-santrinya. Harapan tersebut tampak dari jawaban beliau ketika 

Jendral Basuki Rahmat, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tahun 

1968, berkunjung kepada beliau dan mengajukan pertanyaan: 

“Dengan mendirikan pesantren ini apakah anda ingin mencetak kyai 

atau intektual muslim?”. Dengan tenang KH Zaini Mun‟im 

menjawab: “Tidak kedua-duanya. Saya mendirikan PP Nurul Jadid ini 

tidak untuk mencetak kyai atau intektual muslim, tapi sederhana saja, 
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saya ingin mencetak muslim-muslim yang aktif berjuang di 

masyarakat dengan bakat dan keahliannya masing-masing. Jika di 

antara santri saya ada yang ahli dalam bidang pendidikan, ya, 

silahkan, jika ahli dalam bidang ekonomi, ya silahkan. Sebab sahabat-

sahabat Rasulullah itu semuanya merupakan muslim-muslim yang 

aktif berjuang. Dan saya amat tidak senang apabila ada di antara santri 

saya yang menjadi tokoh besar (Kiai atau intelektual Islam) tapi 

mereka pasif dalam berjuang. Saya akan lebih senang apabila melihat 

alumni santri Nurul Jadid yang menjadi kondektur bus, tapi aktif 

berdakwah amar makruf nahi munkar”.
253

 

5) Kesadaran Berorganisasi 

Adanya sebuah organisai yang efektif dan efisien mutlak 

diperlukan oleh setiap santri dan pesantren sebab titik lemah Islam 

dan pesantren adalah pada organisasinya. Kelemahan dalam 

organisasi menunjukkan kelemahan pada sumber daya manusianya 

(SDM). Ali bin Abi Thalib telah mengingatkan, “Kebenaran yang 

tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang 

terorganisir”. 

Kesadaran berorganisasi dirumuskan tidak lain karena selama 

ini umat Islam hanya bangga dengan jumlah yang mayoritas. Mereka 

tidak pernah melihat kelemahannya dalam bersaing dengan saudara-

saudaranya yang lain, yang dipandang minoritas , baik dalam 
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perbaikan pendidikan, peningkatan ekonomi maupun peranannya 

dalam politik. Padahal Allah SWT telah mengingatkan, “Betapa 

banyak golongan minoritas mengalahkan golongan mayoritas dengan 

izin Allah”.
254

 

Sebab itulah, santri Nurul Jadid harus mampu aktif dalam 

organisasi. Karena melalui media ini sebuah tujuan bersama akan 

lebih mudah diraih dengan maksimal. Organisasi adalah pola 

hubungan yang saling terkait antara satu bagian dengan bagian 

lainnya, yang lebih mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam 

menjalankan aktifitasnya sehingga dapat mencapai tujuan barsama. 

Kesadaran berorganisasi dirumuskan, selain karena rasa 

prihatin Kiai Zaini terhadap eksistensi umat Islam, juga bertolak dari 

pengalaman beliau semasa di jam‟iyah Nahdlatul Ulama (NU) sejak 

tahun 1952 hingga tahun 1972. Dalam berorganisasi, selain beliau 

sangat bersungguh-sungguh memajukan organisasinya melalui 

pemikiran dan gagasan cemerlangnya, beliau juga selalu konsisten 

memegang etika dan moralitas dalam berorganisasi.
255

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa nilai yang dipe-

gang teguh di pondok pesantren Nurul Jadid adalah trilogi dan panca 

kesadaran santri. Trilogi dan panca kesadaran santri merupakan nilai-

nilai yang di internalisasikan dalam kehidupa kepesantrenan dan ke-

hidupan masyarakat.   
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c. Asumsi dasar yang mendasari 

Asumsi dasar yang mendasari satri dan juga mahasiswa untuk 

memiliki sikap religius moderat meliputi:  

1) Keyakinan diri 

Keyakinan yang dipegang teguh oleh santri dan juga mahsantri 

dalam konteks ini adalah mahasiswa adalah keyakinan bahwa orang yang 

ikhlas dan mengabdi kepada pesantren dan bepegangan teguh pada trilogi 

dan panca kesadaran santri akan menjadi orang yang sukses di masyara-

kat.  

2) Ideologi Islam ahlus-sunah wal jamaah; Wujud sikap moderatisme 

Dalam hal melahirkan akademisi religius moderat tentunya tidak 

terlepas dari nilai trilogi dan panca kesadaran santri. Selain itu juga ke-

kuatan bangunan NU para masyayikh memberikan kekuatan untuk inter-

nalisasi nilai nilai rahmatan lil alamin.   

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa konstruksi pesantren 

dalam melahirkan akademisi religius moderat, didasarakan pada dawuh kyai 

pendiri. Lalu di formulasikan kedalam sikap, tindakan dan aturan-aturan yang 

ada di lembaga pesantren. Dawuh kyai merupakan peraturan secara tidak lan-

sung menjadi pedoman santri, alumni dan juga lembaga dalam melakukan ak-

tifitas pondok, baik di lingkungan pendidikan formal ataupun di kegiatan ke-

seharian santri.  
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2. Proses Internalisasi Budaya Pesantren di Universitas Nurul Jadid Dalam 

Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

Proses internalisasi pada dasarnya tidak hanya didapatkan dari ke-

luarga, melainkan juga didapat dari lingkungan kita. Lingkungan yang di-

maksud tersebut adalah lingkungan sosial. Secara tidak sadar kita telah di-

pengaruhi oleh berbagai tokoh masyarakat, seperti kyai, usztad, guru, dan 

lain-lain. Dari situlah kita dapat memetik beberapa hal yang kita dapatkan 

dari mereka yang kemudian kita menjadikannya sebagai sebuah kepriba-

dian dan kebudayaan kita. Internalisasi merupakan suatu proses penena-

man nilai tentang budaya. Dalam penanaman dan penumbuhkembangan 

nilai tersebut dilakukan melalui berbagai didaktik-metodik pendidikan dan 

pengajaran, seperti pendidikan, pengarahan indoktrinasi, brain-washing, 

dan lain sebagainya.  

Kaitanya dengan proses internalisasi budaya pesantren di pergu-

ruan tinggi, Alief Hidayatullah yang merupakan pengurus dan juga tenaga 

pendidik di lingkungan pesantren Nurul Jadid menjelaskan bahwa proses 

internalisasi dilakukan melalui kegiatan ta‟ruf , pembiasaan, internalisasi 

dan institusionalisasi.
256

 Proses internalisasi tersebut dilakukan melalui ak-

tifitas proses belajar mengajar, melalui uswatun hasanah kyai, ustadz dan 

melalui iklim atau lingkungan berkarakter pesantren.
257

  

Proses internalisasi nilai-nilai pesantren dalam melahirkan akademisi 

religius moderat dilakukan dengan beberapa proses diataranya:  

                                                             
256

  Wawancara, Alief Hiayatullah, 01 Maret 2020 
257

 Wawancara, Ahmad Fawaid, 02 Maret 2020   



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

166 

a. Proses internalisasi budaya pesantren di perguruan tinggi melalui pemim-

pin 

Keberadaan pondok pesantren Nurul Jadid tidak lepas dari 

konstruksi kemasyarakatan yang mencintakan suatu trandensi atas 

perjalanan historisitas sosial. Hal yang menjadi titik penting adalah 

kenyataan eksistensi pesantren sebagai salah satu pemicu terwujudnya 

kohesi sosial. Keniscayaan ini karena pesantren hadir terbuka dengan 

semangat kesederhanaan, kekeluargaan dan kepedulian sosial.  

Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Jadid memang bukan untuk 

sekedar pemenuhan kebutuhan keilmuan, melainkan juga penjagaan 

budaya, pentebaran etika dan moralitas keagamaan. Tak heran, pada 

pereode awal santri lebih diarahkan agar lebih memahami bentuk aplikasi 

dari teori-teori ilmu keagamaan yang mereka pelajari dalam kitab-kitab 

kuing. Sehingga nantinya, para santri bias mengamalkan teori ilmu-ilmu 

keagamaan secara tepat dan benar ketika sudah terjun di tengah-tengah 

masyarakat. Bentuk aplikasi keagamaan tersebut dilakukan dalam bentuk 

pendampingan kepada masyarakat. 

Visi besar lembaga pondok pesantren sebagaimana dokumentasi 

yakni “Terbentuknya manuasi yang beriman, bertaqwa, berakhlak al-

karimah, berilmu, berwawasan luas, berpandangan ke depan, cakap, 

terampil, mandiri, kreatif, memiliki etos kerja, toleran, bertanggung jawab 

kemasyarakatan serta berguna bagi agama, bangsa dan naegara”  sedang-

kan misi pesantren 1) Penanaman keimanan, ketaqwaan kepada Allah dan 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

167 

pembinaan akhlak al-karimah. 2) Pendidikan keilmuan dan 

pengembangan wawasan. 3) Pengembangan bakat dan minat. 4) 

Pembinaan ketrampilan dan keahlian. 5) Pengembangan kewiraushaan 

dan kemandirian. 6) Penanaman kesadaran hidup sehat dan kepedulian 

terhadap lingkungan. 7)Penanaman tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.
258

 

Berdirinya lembaga pendidikan sekelas Universitas di pondok pe-

santren tidak terlepas dari keinginan yang dilakukan oleh pengasuh dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam wawancara KH. Zuhri Zaini 

menjelaskan;  

“Dalam persoalan agama pondok ini mempertahakan tradisi lama 

dengan berpegang teguh pada al-Qur‟an, Hadits dan Salafunaa ash 

shalih. Sedangkan dalam persoalan pengetahuan dan teknologi 

mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik”.
259

  

 

Sebagai dasar konstruksi dari konsep pengembangan mutu 

pendidikan yang kemudian dijabarkan dalam program serta diaplikasikan 

pada sistem kependidikan pesantren. KH. Zuhri Zaini  selaku pengasuh di 

Pesantren Nurul Jadid menyatakan kepada peneliti bahwa: 

“Misi pengembangan mutu pendidikan di pesantren ini adalah bentuk 

pengabdian kepada sesama manusia dan ibadah kepada Allah semata. 

Realisasi misi pada kerangka ini adalah mengembangkan program 

dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna pesantren seperti 

santri dan masyarakat. Terlebih lagi pada saat sekarang perubahan 

kebutuhan pengguna pesatren sangat cepat berubah seiring dengan 

perubahan zaman yang sangat cepat”
260

.  
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 Wawancara, Ahmad Fawaid, 02 Maret 2020  
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 Wawancara, KH. Zuhri Zaini, 01 Maret 2020. 
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 Wawancara, KH. Zuhri Zaini, 01 Maret 2020. 
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Faktanya konsep pengembangan mutu pendidikan tersebut terus 

menerus menyesuaikan dengan arus perubahan yang terjadi. Inovasi-

inovasi pendidikan di Pesantren Nurul Jadid sudah menjadi trend yang 

biasa untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satu fakta unik adalah 

pada Universitas Nurul Jadid,
261

 di mana kampus ini yang merupakan 

lembaga pendidikan yang berada di lingkungan pesantren dituntut untuk 

menyelaraskan tujuan kurikulernya dengan output yang diharapkan 

pesantren yaitu menjadikan santri atau memiliki pemahaman keagamaan 

yang baik untuk melestarikan tradisi di pesantren. 

Dalam dokumentasi sejarah pondok pesantren dijelaskan bahwa 

KH. A Wahid Zaini yang merupakan pengasuh ketiga, PP. Nurul Jadid 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Baik mengenai jumlah 

santri maupun pelayanan dan pengembangan kemasyarakatan. Tokoh 

pesantren yang punya pemikiran modern ini tak hanya mendidik para 

santrinya agar mampu memahami ilmu-ilmu agama dan teknologi. Lebih 

dari itu pada masa kepemimpinannya, KH. Abdul Wahid  Hamid 

mendorong memajukan dan kemandirian masyarakat sekitar pesantren 

lewat pendidikan, ekonomi dan kesehatan.
262

 

Jadi spirit filosofis “al-muhafadzah „ala qadîm al-shalih wa al-

akhdzu bi al-jadîd al-ashlah“ menjadi tumpuan pengembangan mutu 

pendidikan Pesantren Nurul Jadid. Berbagai fenomena yang bersifat 

internal dan eksternal tidak serta merta dijadikan sebagai tumpuan utama, 
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 Observasi Rapat pengurus Pesantren Nurul Jadid, 20 Agustus 2019 
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 Wawancara, Ahmad Fawaid,02 Maret 2020  
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namun untuk diadopsi dalam konstruksi sistem pendidikan, ditelaah, 

disesuaikan, dan diselaraskan dengan tujuan utama Pesantren Nurul Jadid 

terutama terhadap nilai-nilai normatif yang tertuang dalam al-Qur‟an dan 

al-Hadist. Memang secara gradual, Pesantren Nurul Jadid melakukan 

akomodasi dan konsesi tertentu pada aspek-aspek yang baru untuk 

menemukan pola yang dipandang cukup tepat guna menghadapi 

perubahan yang kian cepat dan berdampak luas serta sistemik.
263

 

Fakta yang mendapat penekanan utama pada arus pengembangan 

mutu pendidikan terlebih ketika mengadopsi hal-hal baru adalah 

kesesuaiannya dengan nilai-nilai keislaman. Inilah hakikat watak mandiri 

Pesantren Nurul Jadid sebagai ciri kultural yang tetap dipertahankan, 

sedangkan dimensi edukatif yang melekat pada pesantren ini dapat 

terlihat pada output yang dihasilkan dengan menyerasikannya dengan 

kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, mutu pendidikannya tetap 

berpegang pada visi utama pesantren yaitu output yang memiliki 

keunggulan dan menjadi pewaris tradisi ilmiah dan amaliah salaf al-

shalih. Untuk menompang mutu pendidikan yang demikian salah satu 

lembaga pendidikan yang didirikan di bawah naungan yayasan Pesantren 

Nurul Jadid adalah Universitas Nurul Jadid, di mana kehadiran lembaga 

ini adalah dalam rangka mempersiapkan kader-kader ulama yang 

memiliki integritas ilmiah, amaliah, dan khuluqiyah yang berkualitas dan 

memiliki nilai strategis dengan berorientasi keadilan, kesetaraan, 
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 Wawancara, KH.Abd.Hamid Wahid, 02 Maret 2020 
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keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, dan kerakyatan.
264

 

KH. Abdul Hamid menambahkan bahwa pesantren Nurul Jadid 

telah belajar banyak hal, diawali dengan perencanaan, lalu proses 

pelaksanaan dilapangan dengan ke istiqomahan dan kebersamaan semua 

komponen yang ada di pondok pesantren. Momen transisi dan tranformasi 

diberbagai sektor, utamanya dalam menghadapi revolusi industr 4.0 yang 

semakin menuntut daya saing dan profesionalitas yang tinggi.
265

         

Untuk itu dalam rangka untuk menginternalisasikan nilai-nilai 

pesantren dalam perguruan tinggi dalam hal ini UNUJA ada beberapa 

strategi khusus yang dilakukan oleh pimpinan perguran tinggi mulai dari 

ketua yayasan, ketua pondok dan juga jajaran rekotorat dan juga dosen 

diantaranya;  

1) Sikap Tawadlu Para pengasuh: sebagai uswah 

Dalam pengamatan peneliti, sikap kesederhanaan dan tawadlu 

yang melekat dalam kepribadian para pengasuh memberikan warna pada 

pola perilakunya dalam menghadapi siapapun yang dihadapi, tidak mem-

beda-bedakan orang, bahkan kepada santri sangat santun, apalagi kepada 

tamu, tidak pedui siapapun tamunya semuanya ditemui dengan penuh ke-

santunan.
266

 Alief Hidayatullah menjelaskan dalam wawancara tetang 

proses internalisasi nilai-nilai pesantren yang dilakukan oleh pemimpin 

dalam hal ini Kyai lebih banyak memberikan contoh kepada santri dalam 

kehidupan sehari-hari. Dari segi passion kyai Zuhri Zaini sangat sederha-
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 Wawancara, KH.Abd.Hamid Wahid, 02 Maret 2020  
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 Wawancara, KH.Abd.Hamid Wahid, 02 Maret 2020  
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 Observasi, Pondok Pesantren Nurul Jadid 01 Maret 2020 
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na. Baju putih, sarung putih dan kopyah coklat merupakan model pakaian 

yang sering digunakan oleh Kyai dalam keseharian. Selain itu proses in-

ternalisai yang dilakukan oleh kyai Zuhri Zaini melalui kegiatan ceramah 

agama, seminar dan kuliah mahasiswa yang dijadwal oleh universitas. 
267

  

Kyai Zuhri Zaini adalah uswah yang menjadi teladan bagi santri. 

Dalam pandangan Abdul Mukhit menjelaskan bahwa sosok yang ada da-

lam KH. Zuhri Zaini adalah sosok yang bijaksana, moral yang kuat, pen-

genadilian diri yang kuat dan adil dalam segala hal. 
268

  

 Selain itu juga kepala pesantren dan juga rektor Universitas Nu-

rul Jadid KH. Abdul Hamid Wahid memiliki karakter tegas dalam me-

mimpin dan dalam perkembangan universitas telah memberikan pola 

manajemen yang terintegratif dengan pesantren.
269

 

Sedangkan pola internalisasi budaya pesantren yang dilakukan 

oleh dosen di Unuja sendiri lebih banyak menekankan dalam aspek pros-

es belajar mengajar di bangku perkuliahan. Ahmad Afif yang merupakan 

dosen dan juga alumni Nurul Jadid menjelaskan bahwa proses internali-

sasi di Unuja lebih menekankan aspek teladan. Pemanggilan dosen den-

gan Ustadz merupakan bagian dari membangun suasana kampus berka-

rakter pesantren.
270

  

Dari data diatas bisa dijelaskan bahwa kegiatan role modeling 

pendiri pesantren, kyai dan juga dosen dalam proses internalisasi budaya 
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 Wawancara, Alief Hidayatullah, 01 Maret 2020  
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 Wawancara, Abdul Mukhir, 09 Mei 2020   
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 Wawancara, Alief Hidayatullah, 01 Maret 2020 
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 Wawancara, Ahmad Afifi, 01 Juli 2020 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

172 

pesantren di perguruan tinggi lebih menekankan pada aspek uswatun ha-

sanah dan pola manajerial dan kepemimpinan integratif.          

2) Hitorisitas Perguruan tinggi Unuja dan Karakter Pesantren   

Berdasarkan hasl wawancara dengan KH. Abdul Hamid Wahid  

yang menjelaskan.
271

 

Dalam sejarahnya pendirian pendidikan tinggi sebetulnya amanat 

dari NU (Nahdlatul Ulama) dalam sebuah konferensi wilayah di 

Lumajang, Jawa Timur. NU waktu itu mempertimbangkan, pendi-

dikan pesantren seharusnya tak sekadar menggunakan pembelaja-

ran pola-pola pesantren, tetapi juga dengan pola akademik yang 

sistematis. Lalu, NU mengamanatkan kepada kita untuk membikin 

perguruan tinggi pada 1968. Pertama-tama, kita membuat Akademi 

Dakwah Ilmu Pendidikan NU (ADIPNU). Setelah itu, terus lemba-

ga itu berkembang menjadi perguruan tinggi. 
 

Yayasan Nurul Jadid Paiton Probolinggo telah memiliki aset di 

3 (tiga) Perguruan Tinggi yaitu Institut Agama Islam Nurul Jadid 

(IAINJ), Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid (STTNJ) dan Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid (STIKESNJ), dan masing-masing 

perguruan tinggi tersebut secara profisional telah membuktikan diri 

mampu mengelola beberapa program studi dengan tidak mengaki-

batkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan mampu 

menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing glob-

al.
272

 

Dalam usaha mewujudkan harapan di atas, maka pada tanggal 

5 Agustus 2017 Yayasan Nurul Jadid mengajukan penyatuan pergu-

ruan tinggi dan pembukaan 7 (tujuh) Prodi Baru yaitu; 1) Prodi Sistem 
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 Wawancara, KH.Abd.Hamid Wahid, 02 Maret 2020  
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 Dokumenttasi PP Nurul Jadid dalam “Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid” 
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Informasi,  2) Prodi Teknologi Informasi, 3) Prodi Rekayasa Perang-

kat Lunak, 4) Prodi Pendidikan Matematika, 5) Prodi Pendidikan Ba-

hasa Inggris, 6) Prodi Ekonomi, dan 7) Prodi Hukum. Pengajuan pe-

nyatuan dan pembukaan prodi baru tersebut diajukan ke Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Universitas Nurul 

Jadid sesuai dengan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang 

Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, 

Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi 

Swasta. 

Dengan tekad dan semangat yang kuat pada tanggal 19 Okto-

ber 2017 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Nomor 589/KPT/I/2017 tentang Izin Pengga-

bungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi 

Teknologi Nurul Jadid, dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton 

menjadi Universitas Nurul Jadid di Probolinggo yang diselenggarakan 

oleh Yayasan Nurul Jadid.
273

 

3) Perkuat visi misi berbasis pesantren di semua lini fakultas dan prodi 

Salahsatu hal yang mencerminkan pola internalisasi nilai-nilai 

pesantren keperguruan tinggi adalah munculnya visi dan misi lembaga 

yang difokuskan pada trilogi santri dan panca kesadaran santri. Berdasar-

kan dokumentasi web resmi UNUJA terlihat bahwa kampus merupakan 

lembaga yang berkarakter nila-nilai pesantren. Berikut dokumentasi visi 
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dan misi Unuja dari Universitas hingga fakultas.  

a) Universitas Nurul Jadid 

Visi Unuja yakini “Universitas yang berusaha memadukan antara 

IPTEK dan IMTAQ sesuai dengan status yang disandangnya, yaitu 

lembaga pendidikan tinggi yang secara historis lahir di lingkungan 

pesantren. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi berkeadaban 

yang memiliki basis tata kelola unggul (good governance universi-

ty) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, ber-

jiwa kewirausahaan, dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022”. 

Sedangkan misi lembaga yakni 1) Menyelenggarakan Pendidikan 

dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan il-

mu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Panca-

kesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwa-

wasan keindonesiaan. 2) Menyelenggarakan penelitian yang bero-

rientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, ber-

jiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. 3) Menyeleng-

garakan Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancake-

sadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawa-

san keindonesiaan. 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, 

baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pan-

cakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan ber-

wawasan keindonesiaan. 5) Menyelenggarakan tata kelola Universi-

tas Nurul Jadid berbasis pada good governance dalam mengembang-

kan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan 

Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan 

berwawasan keindonesiaan.  Sedangkan tujuan dari UNuja yakni 1) 

Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran baik teori maupun 

praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, ber-

jiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. 2) Terselengga-

ranya penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu penge-

tahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran 

Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan kein-

donesiaan. 3) Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat un-

tuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berda-

sarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa 

kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. 4) Terselenggaranya 

kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, 
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berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. 5) Tercip-

tanya tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada good gover-

nance dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, ber-

jiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
274

 

 

b) Fakultas teknik Memiliki visi dan misi 

Visi“Menjadi Fakultas Teknik yang unggul, inovatif, dan ber-

keadaban dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid 

yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 

2022”. Sedangkan Misi Fakultas Teknik adalah 1) Melaksanakan 

pendidikan dan pengajaran di fakultas secara teori dan praktik untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan 

Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa ke-

wirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. 2) Melaksanakan pene-

litian di fakultas yang berorientasi pada pengembangan ilmu penge-

tahuan, teknologi dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran 

Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan 

keindonesiaan. 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di 

tingkat fakultas yang berkontribusi dan bermanfaat untuk pengem-

bangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan Trilogi dan 

Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan 

dan berwawasan keindonesiaan. 4) Melaksanakan kerjasama di fa-

kultas dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri untuk pengem-

bangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan Trilogi dan 

Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan 

dan berwawasan keindonesiaan. 5) Melaksanakan tata kelola di fa-

kultas yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, tekno-

logi dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nu-

rul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindone-

siaan.
275

 

c) Fakultas Agama Islam  

Menjadi Fakultas Agama Islam yang unggul dan kompetetif da-

lam pengembangan ilmu keislaman, pendidikan, hukum dan ekonomi 

yang berkeadaban dan berwawasan keindonesiaan pada tahun 2023. 

 

d) Fakultas Sosial dan Humaniora 

Visi Menjadi Fakultas yang unggul dalam penyelenggaraan pen-

didikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyara-
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 Dokumentasi Fakultas teknik (https://ft.unuja.ac.id/tentang/Visi_Misi.html) 
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kat untuk menghasilkan lulusan yang Inovatif, Profesional dan memi-

liki keluhuran moral serta kedalaman ilmu pengetahuan yang berciri-

kan Islam dan keIndonesiaan 2025. Sedangkan Misi 1) Menyeleng-

garakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepa-

da masyarakat dalam bidang Hukum, Ekonomi, Matematika dan Sa-

stra inggris berbasis nilai-nilai kepesantrenan, moralitas dan profe-

sional akademik. 2) Mewujudkan fakultas yang mampu mendorong 

kehidupan akademik, ilmiah dan mengimplementasikan nilai-nilai 

keislaman dan keindonesiaan dalam proses pengajaran, penelitian 

dan pengabdian masyarakat. 3) Menerapkan ilmu hukum, ekonomi, 

matematika dan sastra inggris yang berbasis integrasi keislaman dan 

keindonesiaan kepada perkembangan ilmu pengetahuan sesuai den-

gan kebutuhan masyarakat.
276

  

 

e) Fakultas Kesehatan  

Visi Menjadi Fakultas Kesehatan berkeadaban, unggul dalam il-

mu kesehatan dan kesehatan komplementer berdasarkan Trilogi dan 

Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid Pada Tahun 2022. Sesangkan 

misi 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkeadaban, unggul da-

lam ilmu kesehatan dan kesehatan komplementer berdasarkan Trilogi 

dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid. 2) Menyelenggarakan 

penelitian yang berkeadaban, unggul dalam ilmu kesehatan dan kese-

hatan komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesant-

ren Nurul Jadid. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyara-

kat yang berkeadaban, unggul dalam ilmu kesehatan dan kesehatan 

komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren 

Nurul Jadid. 4) Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang berkea-

daban, kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil, da-

lam mengembangan ilmu kesehatan dan kesehatan komplementer 

berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid. Dan  

tujuan fakultas adalah 1) Terselenggaranya pendidikan yang berkea-

daban, unggul dalam ilmu Kesehatan dan Kesehatan Komplementer 

berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid. 2) 

Terselenggaranya penelitian yang berkeadaban, unggul dalam ilmu 

Kesehatan dan Kesehatan Komplementer berdasarkan Trilogi dan 

Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid. 4) Terselenggaranya pengab-

dian kepada masyarakat yang berkeadaban, unggul dalam ilmu Kese-

hatan dan Kesehatan Komplementer berdasarkan Trilogi dan Panca-

kesadaran Pesantren Nurul Jadid. 5) Terciptanya tata kelola fakultas 

yang berkeadaban, kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, 

dan adil, dalam mengembangan ilmu kesehatan dan kesehatan kom-

plementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul 
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Jadid.
277

 

f) Pascasarjana UNUJA 

Visi pascasarjana yakni “Menjadi Pascasarjana Berkeadaban dan 

Unggul dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Menghasilkan 

Lulusan yang Memiliki Citra Diri Trilogi dan Pancakesada-

ran Pondok Pesantren Nurul Jadid pada tahun 2022” sedangkan misi 

pascasarjana adalah;  1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembela-

jaran yang berkeadaban dan unggul dengan pendekatan student cen-

tered dan terintegrasi (magister by learning and research) yang ber-

basis pada nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren 

Nurul Jadid; 2) Melaksanakan penelitian yang dapat memberikan 

konstribusi secara teoritisdan praktis sebagai bentuk pemenuhan 

tanggung jawab ilmuwan dan implementasi nilai Trilogi dan Panca-

kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid; 3)Menyelenggarakan ber-

bagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi den-

gan kegiatan pembelajaran dan hasil penelitian berbasis pada nilai-

nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid; 4) 

Menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi 

baik dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pencapaian Tri 

Dharma Perguruan Tinggi berbasis pada nilai-nilai Trilogi dan Pan-

cakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid; 5) Menyelenggarakan 

sistem tata kelola unggul berorientasi good governance selaras stan-

dar nasional pendidikan dan berbasis pada nilai-nilai Trilogi dan Pan-

cakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Tujuan dari pasca yakni 

1) Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang berkeadaban 

dan unggul dengan pendekatan student centered dan terintegrasi 

(magister by learning and research) yang berbasis pada nilai-nilai 

Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid; 2)  Terse-

lenggaranya penelitian yang dapat memberikan konstribusi secara 

teoritis dan praktis sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab ilmu-

wan dan implementasi nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pe-

santren Nurul Jadid; 3) Terselenggaranya berbagai bentuk pengab-

dian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan pembela-

jaran dan hasil penelitian berbasis pada nilai-nilai Trilogi dan Panca-

kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid; 4) Terselenggaranya kerja-

sama kemitraan dengan berbagai instansi baik dalam dan luar negeri 

yang berorientasi pada pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi 

berbasis pada nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesant-

ren Nurul Jadid; 5) Terciptanya sistem tata kelola unggul berorienta-

si good governance selaras standar nasional pendidikan dan berbasis 

pada nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul 

Jadid.
278
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Dalam wawancara denga KH.Zuhri Zaini menyebutkan;  

“tentunya semua lini lembaga pendidikan berbasis pada nilai 

keagamaan mengacu pada salafuna al-Shalih (pendahulu kita yang 

baik), kalau dalam bidang IPTEK mengikuti pada perkembangan 

zaman. Sehingga kita bisa memadukan keduanya, sebab kalau hanya 

di bidang akhlak saja nanti kita akan ketinggalan zaman”
279

. 

 

Dari wawancara diatas diperkuat dengan misi pondok pesantren 

secara umum yakni; 1) Penanaman keimanan, ketaqwaan kepada Allah 

dan pembinaan akhlak al-karimah. 2) Pendidikan keilmuan dan 

pengembangan wawasan. 3) Pengembangan bakat dan minat. 4) 

Pembinaan ketrampilan dan keahlian. 5) Pengembangan kewirausahaan 

dan kemandirian. 6) Penanaman kesadaran hidup sehat dan kepedulian 

terhadap lingkungan. 7) Penanaman tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.
280

 

Dari dokumenatsi dan wawancara diatas terlihat jelas bahwa Un-

iversitas Nurul Jadid memilki visi besar menjadikan kampus berbasis pe-

santren.  Spirit filosofis “al-muhafadzah „ala qadîm al-shalih wa al-

akhdzu bi al-jadîd al-ashlah“ menjadi tumpuan pengembangan mutu 

pendidikan Pesantren Nurul Jadid. Berbagai fenomena yang bersifat 

internal dan eksternal tidak serta merta dijadikan sebagai tumpuan utama, 

namun untuk diadopsi dalam konstruksi sistem pendidikan, ditelaah, 

disesuaikan, dan diselaraskan dengan tujuan utama Pesantren Nurul Jadid 

terutama terhadap nilai-nilai normatif yang tertuang dalam al-Qur‟an dan 

al-Hadist. Memang secara gradual, Pesantren Nurul Jadid melakukan 
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akomodasi dan konsesi tertentu pada aspek-aspek yang baru untuk 

menemukan pola yang dipandang cukup tepat guna menghadapi 

perubahan yang kian cepat dan berdampak luas serta sistemik. 

4) Komimen kuat dari berbagai lini 

Transformasi kelembagaan menuju Universitas tentunya menun-

tut komitemen kuat pimpinan dari ketua yayasan dan jajaran rektorat dan 

juga dosen untuk bahu membahu kemajuan lembaga. Dengan tekad dan 

semangat yang kuat pada tanggal 19 Oktober 2017 telah dikeluarkan Su-

rat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

589/KPT/I/2017 tentang Izin Peng abungan Sekolah Tinggi Ilmu Kese-

hatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknolgi Nurul Jadid, dan Institut 

Agama Islam Nurul Jadid Paiton menjadi Universitas Nurul Jadid di 

Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid.
281

 

Dalam buku kaleidoskop pondok pesantren dipaparkan bahwa 

pendirian akademisi (dulu) tidak lain untuk mencetak generasi Islam 

yang berkarakter pesantren. Dalam sejara berdirinya universitas Nurul 

Jadid tidak lain untuk menagkal kritenisasi melalui media pendidikan 

yang lebih progresif permanenn dan sistematis.
282

 

Dalam wawancara KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag menje-

laskan; 

Esensi dari pendidikan adalah karakter. Lembaga UNUJA bukan 

hanya mencetak generasi pintar. Tetapi yang jauh lebih penting 

adalah generasi berakhlak. Oleh sebabnya penguatan dan interna-
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lisasi trilogy dan panca kesaran santri terus dipupuk dalam segala 

lini. 
283

  

 

Jadi untuk menompang mutu pendidikan yang demikian salah 

satu lembaga pendidikan yang didirikan di bawah naungan yayasan 

Pesantren Nurul Jadid adalah Universitas Nurul Jadid, di mana kehadiran 

lembaga ini adalah dalam rangka mempersiapkan kader-kader ulama 

yang memiliki integritas ilmiah, amaliah, dan khuluqiyah yang 

berkualitas dan memiliki nilai strategis dengan berorientasi keadilan, 

kesetaraan, keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, dan kerakyatan. 

Wujud komitmen lain pesantren dalam menginternalisasikan ni-

lai-nilai keperguruan tinggi adalah wujud dari panca kesadaran santri. Sa-

lah satu aspek sosial yang selalu digaungkan adalah kesadaran beragama 

dan kesadaran berbangsa. Universitas nurul jadid yang merupakan kam-

pus berbasis nilai-nilai pesantren tidak ingin kecolongan dengan kebeba-

san akademik yang tidak sesuia dengan nilai-nilai visi dan misi lembaga.  

Mengenai beberapa visi perjuangan tersebut menurut beberapa 

santri senior, Kyai Zaini sendiri sering berkata: lebih baik saya memiliki 

santri yang menjadi kondektur bus tapi aktif menyampaikan da‟wah, 

daripada menjadi kyai tapi pasif”. Tertanamnya visi perjuangan dalam 

kerangka penyempurnaan dakwah Rasulullah ini harus dilakukan atas 

dasar adanya kesadaran yang tinggi bahwa pesantren lahir untuk 

melahirkan misi dakwah Islam demi terwujudnya masyarakat yang 
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Islami, masyarakat yang mampu memberikan rahmat bagi masyarakat 

sekitarnya.
284

 

Menurut Rosyadi Badar, panca kesadaran ini merupakan buah 

fikiran KH. Zaini Mun‟im, sementara dalam perumusannya, KH. Zaini 

dibantu oleh KH. Moh. Hasyim Zaini dan KH. Hasan Abdul Wafi. Pada 

masa Kiai Zaini, istilah ini memang belum menjadi doktrin tertulis. Akan 

tetapi hal itu selalu disampaikan dan dipraktikkan dalam berbagai 

kesempatan bersama santri-santrinya. Dengan demikian panca kesadaran 

ini tak hanya menjadi slogan belaka, tetapi lebih merupakan prilaku yang 

terpatri dalam jiwa para santri.
285

 

Kemudian pula, gagasan panca kesadaran ini selalu disampaikan 

oleh KH. Hasan Abdul Wafi dalam setiap pengajian yang diikuti oleh 

para santri. Dan berbagai pengajian di masyarakat. Dengan adanya upaya 

semacam itu, panca kesadaran ini terpatri dalam diri santri. Hal itu 

tampak jelas tercermin dalam proses kesehariannya.
286

 

Dari paparan diatas terlihat bahwa wujud komitemen untuk 

perkuat nilai-nilai pesantren pada masyarakat dan juga santri tidak 

terlepas dari pola kerjasama yang dilakukan oleh semua lini baik kyai, 

pengurus, tenaga pendidik yang dalam hal ini ada dosen dan juga guru, 

santri dan juga alumni. 

b. Internalisasi budaya pesantren  melalui pengembanagan kurikulum pergu-

ruan tinggi  

                                                             
284

 Wawancara, Abdul Mukhit, 12 Maret 2020 
285

 Wawancara, Rosyadi Badar, 12 Maret 2020 
286

 Wawancara, Rosyadi Badar, 12 Maret 2020 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

182 

Pengembangan kurikulum dalam proses internalisasi nilai nilai 

pesantren dalam melahirkan akademisi religius moderat bisa dilihat dari 

komponen pengembangan kurikulum di Pondok Nurul Jadid dan UN-

UJA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmd Fawaid yang merupa-

kan Ketua LP2M UNUJA menjelaskan bahwa komponen pengembana-

gan kurikulum di Unuja sendiri tidak telepas dari tujuan, isi/materi pelaja-

ran, metode/strategi, dan evaluasi.  

1) Komponen Tujuan  

Pesantren Nurul Jadid mempunyai kerangka besar untuk 

membangun dirinya menjadi lembaga pendidikan yang bisa 

menghasilkan produk (output) yang beriman, bertaqwa berakhlak al-

karimah, berilmu, berwawasan luas, berpandangan ke depan, cakap, 

terampil, mandiri, kreatif, memiliki etos kerja, toleran, bertanggung 

jawab kemasyarakatan serta berguna bagi agama, bangsa dan Nega-

ra.
287

  

Dalam konteks perguruan tinggi yang dalam hal ini UNUJA 

tujuan dari pengembangan kurikulum tidak lain untuk bisa menginte-

grasikan aktifitas perguruan tinggi dengan pesantren. Pengurus Pon-

dok pesantren mahasiswa menjelaskan bahwa semua aktifitas kelem-

bagaan dari tingkat perguruan tinggi hingga lembaga keorganisasian 

mahasiswa tidak terlepas dari tujuan visi dan misi pesantren,yakni 
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pengembangan konsep “35”.
288

   

Dalam hasil wawancara dengan Ahmad Afif yang merupakan 

dosen an juga pengurus menjelaskan bahwa; 

Kebutuhan akan ulama yang intelek dewasa ini sangatlah be-

sar. Pasalnya, mayoritas cendekiawan muslim saat ini bukan-

lah ulama yang intelek, melainkan intelek yang mengerti ten-

tang agama. Maksudnya, banyak umat Islam yang menjadi 

doktor, bahkan profesor di berbagai bidang ilmu pasti, menja-

di peneliti di berbagai lembaga penelitian, menjadi dosen di 

perguruan tinggi terkemuka, dan lain sebagainya. Mereka 

mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi di sisi 

lain tidak banyak menguasai ilmu agama. Akibatnya, agama 

bagi mereka terkesan hanya menjadi formalitas belaka, bukan 

menjadi petunjuk (hudan) bagi orang-orang yang berpegang 

teguh kepada agamanya
289

. 

 

Oleh karenanya tujuan dari pengembanagan kurikulum dalam 

rangka mencetak generasi yang religius dan moderat di pondok pe-

santren nurul Jadid tidak terlepas dari konsep dasar nilai-nilai pesant-

ren. konsep “35” merupakan icon yang menjadi pondasi dasar dis-

emua lini kegiatan baik formal maupun non formal pesantren.  

2) Komponen isi/ materi pelajaran  

Saat ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecakapan yang 

ekstra ordinary atau super power dalam melihat perkembangan kema-

juan disegala aspek.oleh karenanya kemampuan hard skill dan soft 

skill penting dimiliki. Proses belajar yang mengedepankan aspek ter-

sebut bisa memberikan kualitas mahasiswa yang unggul.
290

 

Dalam hal berbicara kualitas dalam proses belajar mengajar 
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KH. Zuhri Zaini BA menyatakan kepada peneliti bahwa: 

“Mutu itu kalau keagamaan mengacu pada salafuna al-Shalih 

(pendahulu kita yang baik), kalau dalam bidang IPTEK 

mengikuti pada perkembangan zaman. Sehingga kita bisa 

memadukan keduanya, sebab kalau hanya di bidang akhlak 

saja nanti kita akan ketinggalan zaman”
291

.  

 

Begitu juga Ahmad Afif  yang merupakan  dosen di fakultas 

ekonomi menyatakan kepada peneliti bahwa: 

“Pesantren Nurul Jadid ini tidak hanya sekedar memberikan 

berbagai macam ilmu pengetahuan atau mengembangkan 

intelektual saja yang berkutat pada pendidikan umum ataupun 

agama. Akan tetapi, sistem pendidikan Pesantren Nurul Jadid 

berusaha membentuk kepribadian manusia seutuhnya agar 

mereka mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat di 

mana ia berada, serta mempunyai tanggung jawab sosial yang 

tinggi untuk menegakkan nilai-nilai al-Qur‟an dan al-Hadist 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.
292

  

 

Dalam kesempatan yang berbeda Abd. Hamid Wahid menye-

butkan dalam wawancara; 

Pendidikan karakter untuk peserta didik(mahasiswa) penting 

dilakukan. Dalam konteks proses belajar mengajar di pergu-

ruan tinggi penting untuk menerapkan aspek kognif, afektif 

dan psikomotorik. Mahasiswa yang merupakan akademisi 

yang nantnya dipersipakan menjadi tenaga professional, ten-

tunya harus bisa diarahkan ke pemikiran yang terbuka dan 

luas (inklusif) dalam berfikir. 
293

   

 

Integrasi antara fakta keagamaan dengan ilmu pengetahuan 

dan teknologi ini mengarahkan pengembangan dan peningkatan 

pengelolaan lembaga pendidikan Nurul Jadid, sehingga semua 
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lembaga pendidikan yang di bawah naungan secara parsial memiliki 

tujuan yang berbeda namun terintegrasi pada visi dan misi Pesantren 

Nurul Jadid. Ketika satu fakta yang hanya mampu tercapai, maka ini 

yang oleh KH. Zuhri Zaini BA dikatakan sebagai “ketimpangan”.  

Ust. Ali Nur Fikiri yang merupakan Pembina kemahasiswaan 

menyampaikan kepada peneliti bahwa pembinaan di Pesantren Nurul 

Jadid bertujuan memberikan pengetahuan yang mampu untuk 

menambah cakrawala berpikir serta pembentukan sikap mental-

spiritual yang matang, bertingkah laku sesuai dengan tata krama dan 

berakhlakul-karimah sesuai dengan budaya pesantren yang bersumber 

dari al-Qur‟an dan al-Hadist. Apalagi sistem pendidikan dan 

pembinaan santri tidak hanya meliputi pendidikan keilmuan dan 

pengembangan wawasan yang bersifat keilmuan saja, akan tetapi juga 

meliputi pendidikan keterampilan dan kewirausahaan yang perlu 

dimiliki santri untuk siap memasuki dunia yang lebih nyata.
294

 

Santri dibekali pula dengan life skill  (keterampilan hidup) 

yang memadai yaitu suatu kemampuan untuk berperilaku yang adaptif 

dan positif yang menjadikan santri dapat menyelesaikan kebutuhan 

dan tantangan sehari-hari dengan efektif. Program ini ditempuh di luar 

pendidikan formal dengan format program otonomi yang dirancang 

mengikuti alur kegiatan kependidikan pesantren. Program pendidikan 

tersebut meliputi beberapa kegiatan yang terintegral dengan program 
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pesantren yaitu kegiatan keorganisasian,  pendidikan dan pelatihan 

serta kursus kilat. Hal ini memiliki tujuan jangka panjang yang 

berorientasi pada masa depan santri terutama dalam pembangunan 

hubungan batin (hubungan emosional) antara santri dengan pesantren 

sendiri, di mana pihak pesantren menginginkan hubungan pesantren 

dengan alumni santri merupakan suatu proses komunitas yang 

harmonis dengan tujuan untuk terpelihara dan terbentuknya saling 

pengertian (aspek kognisi), menjaga dan membentuk saling percaya 

(aspek afeksi), memelihara dan menciptakan kerjasama (aspek 

psikomotoris) antara kedua pihak.
295

 

Pola ini telah dimantapkan pada beberapa wadah dimana sejak 

berdiri hingga saat ini PP Nurul Jadid telah melahirkan ribuan alumni. 

Alumni yang masih berada di jenjang Perguruan Tinggi memiliki 

paguyuban tersendiri seperti Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid 

Malang (IMAN),  Fajar Zaini  (Jakarta), Paguyuban Alumni Nurul 

Jadid Yogyakarta (PANJI), Nurul Jadid In Campus Jember (NJIC), 

Komunitas Alumni Nurul Jadid (KAMANURJA), dan lain-lain. 

Organisasi ini mempunyai kegiatan sendiri-sendiri dan secara rutin 

mengadakan pertemuan rutin di Pondok Pesantren Nurul Jadid yang 

biasanya dilakukan pada saat Harlah pesantren. Sedangkan alumni 

yang sudah terjun ke masyarakat membentuk organisasi yang 

mengarah kepada perkembangan Pondok Pesantren Nurul Jadid yaitu 
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Pembantu Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid (P4NJ) di setiap 

Kabupaten.
296

  

Akan tetapi semua lembaga pendidikan tersebut memiliki 

fokus penekanan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan 

institusionalnya. Semua tujuan tersebut tidak lepas dari kerangka 

besar visi, misi, dan tujuan Pesantren Nurul Jadid yang membentuk 

kesatuan fokus. Dengan demikian, pengembangan mutu pendidikan 

memiliki dasar kuat pada visi, misi, dan tujuan pesantren tersebut 

yang semua institusi atau lembaga pendidikan di bawah naungan 

Pesantren Nurul Jadid tidak lepas dari kerangka tersebut.  

 Pada sisi yang lain Badrul Mudarris menyatakan bahwa: 

“Pengembangan Pesantren Nurul Jadid sangat pesat yang 

diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran untuk 

menghasilkan lulusan yang bisa memberikan masukan pada 

lingkup keluarga, masyarakat terlebih terhadap bangsa. Tidak 

heran, jika pesantren ini terus menerus menyesuaikan dirinya 

dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan perubahan 

kebutuhan pengguna pesantren itu sendiri. Salah satu 

contohnya pada aspek ini adalah perlunya santri Nurul Jadid 

menguasai tehknologi informasi yang berkembang sangat 

pesat untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya”
297

.  
 

Universitas Nurul Jadid tentunya akan terus berbenah diri, 

otokritik tentunya tanpa melakukan khittah pendiri. Reorientasi visi 

misi kelembagaan, strategi pembiayaan, strategi pengelolaan profe-

sionalitas, penataan regulasi bidang pendidikan, penguatan sentralisasi 

pendidikan, alih teknologi, penjaminan kesejahtraandan transparansi 
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dan akuntabiltas kerja, sehingga seni berinteraksi antar sesama, adalah 

baian dari suatu kerja manajerial yang integral sehingga mewujudkan 

visi dan misi kelembagaan yang terwujud dalam trilogi dan pancake-

sadaran santri.
298

 

Oleh sebab itu, Pesantren Nurul Jadid secara sistematis dan 

terus menerus mentransformasi diri menjadi lembaga pendidikan 

yang sepadan, sesuai, dan selaras dengan perkembangan zaman. 

Bahkan dalam perkembangannya pula, Pesantren Nurul Jadid 

menggeser pola perkembangan dirinya pada proses metamorfosis ke 

masyarakat informasi yang jika ditinjau dari segi penguasaan terhadap 

teknologi informasi merupakan masyarakat yang menguasai teknologi 

tinggi dan kehidupannya berbasis pada teknologi pula. Bahkan 

Pesantren Nurul Jadid mempunyai keinginan untuk bersaing dengan 

kompetitor lain yang dalam diri komponen Pesantren Nurul Jadid 

memang telah ada potensi serba ingin tahu dan imajinasi yang tinggi 

untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan adanya potensi tersebut, 

Pesantren Nurul Jadid mencoba pula untuk mengubah tantangan 

manjadi peluang dan untuk menguasai berbagai metode dalam 

memecahkan masalah yang terjadi di dalam pesantren maupun di luar 

pesantren sendiri 

3) Komponen metode dan strategi 

Alur pengembangan mutu pendidikan yang demikian tersebut 
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diimbangi pula oleh iklim pesantren yang kondusif untuk proses 

dialektika keilmuan santri di dalam memperluas cakrawala 

pengetahuannya termasuk juga di dalam meningkatkan 

keterampilannya. Universitas sebagai sarana pembentukan kader 

ulama masa depan juga memerlukan suasana yang kondusif dalam 

proses perkuliahan/Proses Belajar Mengajar (PBM). Menciptakan 

suasana kondusif semacam ini tidak cukup hanya mengandalkan 

proses belajar mengajar pada jam-jam aktif perkuliahan, tetapi juga 

harus ditumbuhkan budaya ilmiah dengan mengaktifkan diskusi-

diskusi, musyawarah, ataupun bahtsul masa`il di luar jam-jam aktif 

perkuliahan tersebut, baik dipandu oleh seorang atau beberapa orang 

musyrif maupun yang dikoordinasi oleh santri sendiri. Diskusi-

diskusi, musyawarah, ataupun bahtsul masa`il seperti itu sangat 

berguna sebagai forum pengayaan dan pendalaman materi mata 

kuliah serta penajaman daya nalar, daya analisis, dan daya kritis 

santri. 
299

 

Hal tersebut juga bisa dilihat dari kegiatan santri yang dimulai 

dari sebelum subuh yaitu jam 03.00 WIB sampai dengan jam 23.00 

WIB. Kegiatan tersebut tidak pernah dikeluhkan oleh santri sebagai 

suatu beban yang “harus” dilakukan oleh dirinya ketika berada di 

lingkungan Pesantren Nurul Jadid. Sama halnya dengan mahasisiwa 

di UNUJA, di mana jadwal belajar para Mahasiswa tak berbeda 
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dengan reguler. Kegiatan mulai dilakukan pada 06.00 WIB dengan 

pengajian umum.
300

  

Menariknya, pengurus pesantren Nurul Jadid dalam 

melaksanakan semua program pendidikan tidak hanya menjalankan 

tanpa ada sikap kritis, tetapi juga untuk mencari sisi kelebihan dan 

kelemahan dari program tersebut. Secara kontinyu program 

kependidikan tersebut dievaluasi untuk proses penyempurnaan 

pelaksanaan kegiatan pendidikan ke depan. 

4) Komponen evaluasi 

Wujud evaluasi dalam rangka melahirkan akademisi religius 

moderat tergambarkan dalam dokumetasi buku pedoman pembinaan 

mahasiswa. Dalam buku pedoman pembinaan mahasiswa terlihat 

bahwa ada beberapa blanko kridit poin Universitas Nurul Jadid seba-

gai berikut:
301

 

a) Bidang keagamaan 

Diantara bidang keagamaan yang harus dimiliki dan dibuktikan 

dengan keterangan atau sertifikat yakni baca tulis alqur‟an, kega-

maan, Pembina al-qur‟an pembinan baca kitab, menjadi  bilal mu-

adin, hafal al-qur‟an juz 30, menjadi imam sholat, menjadi pengu-

rus kegiatan keagamaan. 

b) Bidang peningkatan intelektual  

Hal yang harus dibuktikan oleh mahasisiwa diantaranya; sertifikat 
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kebahasaan, mengikuti kegiatan seminar, tingkat nasional , re-

gional atapun internasional, menjadi narasumber, menjadi mod-

erator, mengikuti kajian  kampus baik menjadi peserta penyaji 

ataupun moderator 

c) Bidang keorganisasian dan pengembangan SDM 

Bidang ini meliputi kegiatan; Ospam (wajib) Mabinwa (wajib), 

kegiatan kepemimpinan dan keorganisasian, menjadi fasilotator 

diklat kepemimpinan, menjadi pengurus lembaga kemahasisiwaan 

kampus, menjadi panitia kegiatan kemahasisiwaan, memiliki pres-

tasi lomba, mejadi anggota tetap UKM dan mejadi anggota kajian 

d) Bidang penelitian dan penulisan karyatulis ilmiah 

Bidang ini meliputi; melakukan penelitian ilmiah, mengikuti pela-

tihan karyatulis ilmiah, menjadi pengelola pres mahasisiwa, me-

nulis karya ilmiah di media masa kampus atapaun luar kampus, 

menulsi karya ilmiah yang dipresentasikan dikegiatan kajian.  

e) Bidang pesantren dan masyarakat 

Bidang ini meliputi; menjadi pengurus pesantren, menjadi 

ta‟mir masjid/remas, pengurus organisasi pemuda, pengurus orga-

nisasi sosial dan kemsyarakatan, organisasi olahraga dan kegiatan 

bakti sosial.  

 Sitem kridit poin diatas merupakan poin penilaian mahasisiwa 

dalam mengkuti kegiatan kemahasiswaan. Mahsiswa wajib men-

gikuti kegiatan pembinaan kemahasisiwaan sekurang kurangnya-
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mencapai 100 kridit poin sebagai syarat mengikuti ujian jenjang 

S1 dan 75 kredit poin untuk jenjang D3, dengan ketentuan pem-

bebanan kredit poin.   

Selanjutnya KH. Zuhri Zaini memaparkan delapan standar 

pendidikan di Pesantren Nurul Jadid: 

“Standar lulusan Pesantren Nurul adalah lulusan yang 

memiliki ilmu agama sebagai bekal melaksanakan kewajiban 

pribadi (fardlu ain), menghidari dosa besar, berakhlak mulia 

terhadap Allah dan sesama manusia serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk berperan aktif 

di masyarakat dengan prinsip lima kesadaran, yaitu kesadaran 

beragama, berilmu, berorganisasi, bermasyarakat serta 

berbangsa dan bernegara. Standar pendidik dan tenaga 

kependidikan untuk pendidikan madrasah dan sekolah 

mengacu pada pendidik dan tenaga kependidikan pada 

Standar Nasional Pendidikan, memang mayoritas tenaga 

pendidikan dan tenaga kependidikan di pesntren ini berasal 

dari alumni atau santri aktif. Standar pendidik dan 

kependidikan untuk pendidikan ma‟hadi (pesantren) ijasah 

tidak terlalu di jadikan standar akan tetapi harus memiliki 

kemampuan menguasai materi (bisa Baca dan memahami 

kitab yang akan diajarkan) dan prilaku santun. Standar isi 

untuk pendidikan di madrasah dan di sekolah menggunakan  

standar isi pada Standar Nasional Pendidikan, sedangkan 

standar isi pendidikan ma‟hadi menggunakan standar kitab 

klasik. Standar sarana dan prasarana sudah mulai tertata, tetapi 

tetap menggunakan konsep kesederhanaan.  Standar 

pembiayaan menggunakan standar lokal untuk guru dan 

karyawan Yayasan, namun mendekati UMR. sedangkan 

sumber dana berasal dari hasil usaha pesantren, Sahriyah 

(SPP) santri dan mahasisawa, simpatisan dan dana dari 

pemerintah”.
302

 

 

Ketua LP2M Nurul Jadid menyatakan bahwa: 

“Mutu pendidikan di pesantren ini (Nurul Jadid, Pen.) berada 

pada posisi perpaduan antara keimanan dan ilmu 

pengetahuan; imtaq dan iptek yaitu keinginan untuk 
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menciptakan ulama‟ yang berotak jepang dan ilmuwan yang 

berhati madinah. Sehingga tidak dikatakan bermutu suatu 

output pendidikan yang lepas satu dimensi tersebut untuk 

menjaga (quality control) mutu pendidikan, pihak pesantren 

sendiri terus menerus melakukan evaluasi terhadap proses 

kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan pada setiap 

jenjang waktu tertentu”
303

.  

 

Trilogi dan panca kesadaran santri merupakan pilar utama 

yang perlu ditanamkan pada setiap santri Pondok Pesantren Nurul Ja-

did, namun hal itu tidak mudah dilakukan. Sebab santri yang menetap 

di pondok pesantren bersifat heterogen, mereka terdiri dari beberapa 

unsur yang memiliki karakteristik yang berbeda mulai dari daerah, 

adat, tradisi dan kebiasaan. Selain itu latar belakang keluarganya juga 

sangat variatif, ada yang kaya ada yang berkecukupan, ada yang dari 

keturunan orang terhormat atau tokoh dan ada yang keturunan orang 

biasa, termasuk profesi masing-masing wali atau orang tua. 

c. Internalisasi budaya pesantren melalui iklim yang kuat 

Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Jadid memang bukan untuk 

sekedar pemenuhan kebutuhan keilmuan, melainkan juga penjagaan 

budaya, pentebaran etika dan moralitas keagamaan. Tak heran, pada 

pereode awal santri lebih diarahkan agar lebih memahami bentuk aplikasi 

dari teor-teori ilmu keagamaan yang mereka pelajari dalam kitab-kitab 

kuing. Sehingga nantinya, para santri bias mengamalkan teori ilmu-ilmu 

keagamaan secara tepat dan benar ketika sudah terjun di tengah-tengah 

masyarakat. Bentuk aplikasi keagamaan tersebut dilakukan dalam bentuk 
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pendampingan kepada masyarakat.
304

 

Salah satu bentuk pendampingan kepada masyarakat, sebagaima-

na hasil wawancara mengatakan:  

“Kerjasama antara pesantren dan masyarakat sekitar dirasa 

sangatlah penting. Karenanya, berbagai upaya untuk mendorong 

dan memajukan kemandirian masyarakat sekitar pesantren juga 

digalakkan. Seperti melalui BPPM (Biro Pengembangan 

Pesantren dan Masyarakat), maka Nurul Jadid banyak melakukan 

program-program yang diperuntukkan untuk program 

pengembangan antara lain mendirikan USP (Unit Simpan Pinjam) 

yang dirintis mulai tahun 2000 guna membantu masyarakat 

khususnya para petani tembakau dan juga memberikan 

pendampingan pada mereka untuk proses pengembangan 

dirinya”.
305

 

 

Pesantren seolah “kawah candradimuka” yang tak kering 

memasok manusia-manusia yang ikhlas, berakhlak mulia, mandiri, 

patriotik dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan 

kepercayaan masyarakat yang meleka kepada pesantren, tentu saja 

menuntut pesantren selalu mengejawantahkan tiga fungsi yang melekat 

padanya. Tiga fungsi tersebut adalah; pertama, sebagai media 

pengkaderan bagi pemikir-pemikir agama (center of excellent). Kedua, 

sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (SDM). Dan 

ketiga, sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat. 

Selain itu, pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat aktif 

dalam proses perubahan sosial ditengah perubahan sosial yang terjadi di 

Indonesia. 
306
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Transformasi kelembagaan yayasan Nurul Jadid telah membawa 

dampak signifikan dalam pengembangaan kelembagaan pendidikan. sa-

lahsatu bentuk transformasi  yakni perubahan status dari Institut ke Un-

iversitas Nurul Jadid memperjelas bahwa pondok pesantren Nurul Jadid 

pesantren yang peka dengan perkembanagan jaman.
307

 

Dalam dokumentasi majalah al fikr Nurul Jadid dijelaskan bahwa 

Universitas Nurul Jadid tujuan utamanya tidak terlepas dari historical la-

hirnya perguruan tinggi yang memiliki cita-cita, lahrnya intelektual yang 

berjiwa santri demi tegak dan lestarinya kehidupan bernegara. Perguruan 

tinggi merupakan wahan pendidikan tinggi yang harus cakap dalam men-

ciptakan nilai dan karakter akademis guna terbentuknya sarjana yang siap 

pakai di era modern. 
308

  

PP Nurul Jadid dalam mengimplementasikan beberapa fungsi 

tersebut, menitik beratkan pada adanya panca kesadaran (al-wa‟iyyat al-

khamsa). Panca kesadaran ini meliputi keasdaran beragama, berilmu, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kesadran berorganisasi. 

Panca kesadaran inilah yang menjadi titik tolak dan citra diri santri, baik 

dalam proses pembentukan jatidirinya ketika masih nyantri, hingga 

berperan aktif dalam membangun masyarakat.
309

 

Transformasi mutu pendidikan di pesentren perlu ditekankan pada 

pengembangan berbagai aspek yang ada seperti kurikulum baik 

pengetahuan umum, ketrampilan dan usaha-usaha produktif yang 
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berorientasi pada life skill education ataupun hanya pada sisi akademik. 

Kenyataannya banyak pesantren yang kemudian mengembangkan dirinya 

menjadi lembaga pendidikan yang tampil dengan wajah baru sebagai 

pesantren modern. Oleh sebab itu, pesantren pada era sekarang tidak bisa 

dipandang sebelah mata yang hanya berdiri dengan satu kaki, tetapi 

pesantren telah mampu menunjukkan tingkat keberhasilannya dalam 

mencetak generasi-generasi unggul di masa perjuangan dan masa kini. 

Perencanaan yang matang dan terarah dengan sistem pengorganisasian 

yang tertata rapi serta pengevaluasian yang terstandar menjadikan 

pesantren tampil lebih terkendali dengan pengelolaan pendidikan yang 

sistematis, prosedural, dan terkendali.  

Begitu juga dengan pesantren Nurul Jadid yang mengembangkan 

sistem pendidikannya dengan pengelolaan secara modern yang searah 

dengan perkembangan zaman, sehingga pengelolaannya bersifat dinamis 

dan mengikuti alur perubahan zaman dengan dasar kesesuaian dengan 

spirit al-Qur‟an dan al-Hadist. Lazim apabila aspek modernitas sangat 

terlihat pada sistem kelembagaan ataupun kependidikan di Pesantren 

Nurul Jadid. Hal ini tidak bertentangan dengan semangat kelembagaan 

Pesantren Nurul Jadid, bahkan semua kalangan yang ada di institusi ini 

mulai dari tingkat bawah hingga atas menerima pola modernisasi 

pendidikan ini. Salah satu mahasiswa UNUJA yaitu Alief Hidaatullah 

menyatakan bahwa: 

“Pengelolaan pesantren ini memang sangat dinamis dan proaktif 

terhadap arus perkembangan zaman yang cepat berubah. Namun, 
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banyak kalangan pesantren yang lain terkadang alergi dan 

menolak terhadap perubahan dalam kelembagaan. Coba bapak 

perhatikan ada pesantren yang sangat kolot dalam sistem 

pendidikannya, bahkan terkesan ilmu agama merupakan satu-

satunya ilmu yang memberikan kebahagian di dunia dan akhirat. 

Jadi, menurut saya, modernisasi yang ada di Pesantren Nurul 

Jadid ini merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan untuk 

menyelaraskan sistem pendidikan dengan perubahan zaman. 

Keyakinan saya adalah sistem lembaga pendidikan yang tidak 

mengikuti perubahan zaman akan ketinggaalan jauh bahkan 

tergilas oleh roda perputaran zaman”.
310

  

 

Menyesuaikan diri dalam konteks modernisasi memang menjadi 

semangat pengelolaan lembaga pendidikan Nurul Jadid yang muncul dari 

rahim evaluasi (check) relevansi antara output pendidikannya dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa dibandingkan sistem pendidikan yang 

ada pada saat ini dan sudah berkembang pesat dengan sistem pendidikan 

yang dulu, terlebih lagi sistem pendidikan yang ada telah didukung 

dengan segala fasilitas teknologi modern, maka sudah barang tentu santri 

di Pondok Pesantren Nurul Jadid ini sudah siap akan perkembangan 

teknologi tinggi. 

Wujud dari pengembangan media tekhnologi di pondok pesantren 

adalah strategi pemanfaatan media informasi sebagai jalur dakwah. Media 

dakwah seperti facebook, instragam telah menjadi bagian integral yang di 

manfaatkan dalam kegatan pembelajaran oleh pengasuh. Salah satunya 

adalah kuliah tasawuf .  

Berikut dokumentasi kegiatan kuliah tasawuf yang dilakukan oleh 
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KH.Zuhri Zani BA yang dilakukan secara online di media facebook.
311

 

 

Gambar 4.3  

Kuliah tasawuf online 

https://www.facebook.com/pesantrenn

uruljadid 

 

     

  

 

 

Dari dokumentasi diatas Kyai Zuhri Zaini meberikan kuliah tasa-

wuf kepada mahasiswa yang disiarkan secara lansung secara online. Tu-

juan dari kegiatan perkuliahan selain diikuti oleh mahasiswa secara khu-

sus juga bisa diikuti oleh masyarakat secara umum.  

Dalam kesempatan lain KH. Abd. Hamid menyebutkan bahwa 

penerapan nilai religius moderat dilaksanakan melalui kegiatan yang ber-

sifat hablum minallah dan hablum minannas. Budaya yang sifatnya ver-

tikal yang dilakukan secara terus menerus adalah hal yang bersifat ubu-

diyah, seperti puasa Senin-kamis, khatmil qur‟an, do‟a bersama, tahlil, 

yang secara alami lingkungan perguruan tinggi sangat mendukung karena 

pengaruh zona ataupun wilayah yang menjadi satu dengan pesantren. 
312

 

Dalam kegiatan observasi peneliti melihat aktifitas jama‟ah yang 

dilakukan oleh mahasiswa ketika melakukan sholat jama‟ah di masjid 
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kampus. Terlihat mahasiswa secara kompak melakukan sholat ketika 

mendengar suara adzan.
313

      

Selain itu juga KH. Abd. Hamid menambahkan bahwa untuk 

mendukung karakter santri( mashasiswa) yang bisa tampil dan bermanfaat 

di masyarakat, tentunya perguruan tinggi memberikan aturan aturan ke-

mahasisiwaan yang bisa membangun suasana belajar kondusif. Dalam hal 

ini KH. Abd. Hamid menyebutkan untuk menciptakan budaya unggul di 

klasifikasi menjadi tiga hubungan yakni: hubungan atasan dan bawahan, 

hubungan professional dan hubungan sederajat yang didasarkan nilai-nilai 

keterbukaan, persaudaraan, saling menghormati dan budaya keterbukaan 

akademik.
314

 

Suasana keterbukaan dalam berfikir di Unuja sendiri d wadahi 

dengan beberapa karya mahasisiwa. Seperti di Majalah Al-Fikr yang me-

rupakan majalah alternatif independen yang berbasis pesantren yang dike-

lola oleh komonitas mahasiswa yang bertujuan untuk mengawal kebija-

kan publik. Majalah ini diterbitkan oleh lembaga Pers Mahasiswa (LPM) 

yang berada di lingkungan pondok pesantren. 
315

     

Jika  dilihat dari polarisasi  tataruang pondok pesantren terdapat 

tiga zona dalam penguatan kapasitas keilmuan yang berkarakter religius 

dan moderat yakni, zona 1 tafakufiddin zona 2 integrasi dan 3 zona berfi-

kir bebas.  
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Ketua LP2M Unuja meneyebutkan:
316

 

Plan iklim organisasi pondok pesantren terbagi menjadi tiga zona, 

yakni zona tafakkufiddin, zona integrasi dan zona berfikir kritis. 

Tujuan dari pembentukan zona ini tidak lain untuk membentuk ik-

lim organisasi pesantren sesuai dengan visi besar pesantren yakni 

membentuk isan yang berbudaya.  
 

Pengembangan mutu di Pondok Pesantren Nurul Jadid telah 

dilakukan, sebagaimana tergambar dalam perkembangan pondok 

pesantren dan aktifitas santri selama dua puluh empat jam. Sejalan dengan 

yang diungkapkan oleh KH. Zuhri Zaini BA: 

“Pengembangan mutu mengacu pada visi pendidikan pondok 

untuk melahirkan insan yang utuh dibidang keilmuan, amal dan 

keahlian. Dalam semua aspek ingin mencapai se ideal mungkin, 

walaupun tak pernah bisa sempurna dan tak pernah berhenti. 

Artinya tidak vakum dalam pengembangan tersebut”
317

.  

 

Paparan  tersebut  tertuang dalam visi pondok pesantren Nurul 

Jadid yakni “Terbentuknya manusia yang beriman, bertaqwa berakhlak 

al-karimah, berilmu, berwawasan luas, berpandangan ke depan, cakap, 

terampil, mandiri, kreatif, memiliki etos kerja, toleran, bertanggung jawab 

kemasyarakatan serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara”
318

  

Selanjutnya KH. Zuhri Zaini BA menjelaskan: 

“Mutu itu kalau keagamaan mengacu pada salafunaa ash shalih 

(pendahulu kita yang baik), kalau dalam bidang IPTEK mengikuti 

pada perkembangan zaman. Sehingga kita bisa memadukan 

keduanya, sebab kalau hanya di bidang akhlak saja nanti kita akan 

ketinggalan zaman. Semuanya terlibat dalam pengembangan 

mutu, sebab kalau di sekolah saja di pondok tidak ada ini kan juga 

timpang, sudah ada standar pelayanan minimal kita 
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mengembangkan dan itu akan terus ditingkatkan sesuai dengan 

yang diidealkan”
319

.  

 

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa internalisasi budaya 

pesantren pada perguruan tinggi keagamaan Islam tidak terlepas dari situ-

asi dan kondisi tempat model itu diterapkan. Zona iklim organisasi di 

pondok pesantren Nurul Jadid untuk bisa membangun santri (mahasiswa) 

yang berkarakter religius moderat dibangun dari tiga zona yakni zona ta-

fakkufiddin, zona integrasi dan zona berfikir kritis. 

 

3. Tipologi Nilai-Nilai Pesantren yang di Internalisasikan ke Universitas 

Nurul Jadid untuk Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

Pondok pesantren Nurul Jadid dalam perjalanan kelembagaan memi-

liki eksistensi kelembagaan karana memilki falsafah dan idealisme.
320

 Seba-

gai lembaga keagamaan yang memiliki fungsi ganda, yaitu; sebagai lembaga 

keagamaan yang berfungsi menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu-ilmu 

ke-Islaman.  

Dalam perjalanan panjang PP Nurul Jadid telah bertransformasi seca-

ra kelembagaan. Wujud dari transformasi tersebut adalah pengembangan ke-

lembagaan yang berkembang pesat dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

Selain aitu secara kuantitas santri yang modok dari tahun ketahun meningkat. 

Berdasarkan data pada tahun 2020 bahwa jumlah santri NJ  sebanya 7426.
321
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Hal ini tidak terlepas dari pengelolaan lembaga yang dilakukan secara serius 

dan compatible.  

Yayasan Nurul Jadid Paiton Probolinggo telah memiliki aset di 3 

(tiga) Perguruan Tinggi yaitu Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ), 

Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid (STTNJ) dan Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Nurul Jadid (STIKESNJ), dan masing-masing perguruan tinggi 

tersebut secara profisional telah membuktikan diri mampu mengelola be-

berapa program studi dengan tidak mengakibatkan beban tambahan bagi 

pemerintah (secara finansial) dan mampu menghasilkan lulusan yang me-

miliki kompetensi dan daya saing global.
322

  

Dalam usaha mewujudkan harapan di atas, maka pada tanggal 5 

Agustus 2017 Yayasan Nurul Jadid mengajukan penyatuan perguruan 

tinggi dan pembukaan 7 (tujuh) Prodi Baru yaitu; 1) Prodi Sistem Infor-

masi,  2) Prodi Teknologi Informasi, 3) Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, 

4) Prodi Pendidikan Matematika, 5) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, 6) 

Prodi Ekonomi, dan 7) Prodi Hukum. Pengajuan penyatuan dan pembu-

kaan prodi baru tersebut diajukan ke Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi menjadi Universitas Nurul Jadid sesuai dengan Perme-

nristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan 

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Serta Pendirian, Perubahan, dan 

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 
323

 

Dengan tekad dan semangat yang kuat pada tanggal 19 Oktober 
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2017 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 589/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi 

Nurul Jadid, dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton menjadi Univer-

sitas Nurul Jadid di Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nu-

rul Jadid.
324

 

Sehubungan dengan upaya mewujudkan dan menindaklanjuti kebi-

jakan pemerintah tentang pemerataan dan perluasan akses terhadap pendi-

dikan tinggi di Indonesia, untuk menhadapi era globalisasi yang penuh 

dengan berbagai peluang, tantangan dan ancaman, maka dibutuhkan usaha 

untuk meningkatkan sumber daya manusia, keuletan efisiensi, ketahanan 

mental, dan profesionalismenya. Semua potensi itu harus digerakkan seca-

ra utuh, menyeluruh, dan terpadu dengan konsepsi yang matang berorien-

tasi kemandirian. Karena itulah perlu dikembangkan suatu format pendidi-

kan yang mampu mengintegrasikan ilmu keagamaan, teknologi, bisnis, 

dan ilmu kemanusiaan sesuai dengan Visi Misi Yayasan Nurul Jadid Pai-

ton Probolinggo. 

Internalisasi budaya pesantren sebagai wujud dari penguatan visi dan 

misi pesantren di perguruan tinggi agama Islam dalam melahirkan akademisi 

yang berkarakter ke Indonesian yang memiliki karakter religius moderat tidak 

terlepas dari nilai-nilai yang dikembangkan di pondok pesantren sendiri. Pon-

dok pesantren Nurul Jadid merupakan lembaga kegamaan yang secara histo-
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ris tidak terlepas dari nilai-nilai organisasi besar Nahdlatul Ulama.   

Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam mengimplementasikan beberapa 

fungsi tersebut, menitik beratkan pada adanya panca kesadaran (al-wa‟iyyat 

al-khamsa). Panca kesadaran ini meliputi kesadaran beragama, berilmu, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kesadaran berorganisasi. Panca 

kesadaran inilah yang menjadi titik tolak dan citra diri santri, baik dalam 

proses pembentukan jati dirinya ketika masih nyantri, hingga berperan aktif 

dalam membangun masyarakat.
325

 

Tak heran, pesantren hadir untuk melanjutkan da‟wah Rasul. Untuk 

mengemban peran mulia ini tentu saja bukan hal yang mudah. Tugas da‟wah 

ini haruslah dilakukan secara baik dan benar oleh seorang yang sudah 

diupgrade secara utuh, baik pada kapasitas intelektual, emosional dan 

spiritualnya. Untuk itu KH. Zaini Mun‟im selalu menanamkan pentingnya 

visi perjuangan kepada para santrinya.
326

  

Mengenai beberapa visi perjuangan tersebut menurut beberapa santri 

senior, Kyai Zaini sendiri sering berkata: lebih baik saya memiliki santri yang 

menjadi kondektur bus tapi aktif menyampaikan da‟wah, daripada menjadi 

kyai tapi pasif”.
327

  

Tertanamnya visi perjuangan dalam kerangka penyempurnaan 

dakwah Rasulullah ini harus dilakukan atas dasar adanya kesadaran yang 

tinggi bahwa pesantren lahir untuk melahirkan misi dakwah Islam demi 

terwujudnya masyarakat yang Islami, masyarakat yang mampu memberikan 
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rahmat bagi masyarakat sekitarnya. 

Abdul Mukhit dalam wawancara memaparkan bahwa Trilogi dan 

panca kesadaran santri merupakan pilar utama yang perlu ditanamkan pada 

setiap santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, namun hal itu tidak mudah dila-

kukan. Sebab santri yang menetap di pondok pesantren bersifat heterogen, 

mereka terdiri dari beberapa unsur yang memiliki karakteristik yang berbeda 

mulai dari daerah, adat, tradisi dan kebiasaan. Selain itu latar belakang ke-

luarganya juga sangat variatif, ada yang kaya ada yang berkecukupan, ada 

yang dari keturunan orang terhormat atau tokoh dan ada yang keturunan 

orang biasa, termasuk profesi masing-masing wali atau orang tua.
328

 

Dalam wawancara dengan dengan Ahmad Fawaid menjelaskan bah-

wa budaya pesantren yang di internalisasikan dalam melahirkan budaya reli-

gius moderat tidak terlepas dari trilogi dan panca kesadaraan satri sebagai be-

rikut:
329

 

a. Trilogi santri 

Trilogi santri adalah standart kompetensi dasar yang harus di-

kuasai oleh setiap santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sebagai kriteria 

minimal, santri wajib memahami dan mengamalkanya karena ini menjadi 

tolak ukur sebuah kesantrian. Dalam dokumentasi Profil Nurul Jadid, Tri-

logi santri merupakan tiga bidang ilmu amaliah yang disusun oleh pendiri 

Pondok Pesantren Nurul Jadid untuk dijadikan pijakan dasar bagi santri 

terutama dalam ibadah, baik ibadah yang sifatnya mahdlah dan ghairu 
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mahdlah maupun ibadah sosial kemasyarakatan.
330

 Trilogi santri pada 

dasarnya adalah komponen utama dari kesadaran beragama yang terdapat 

dalam panca kesadaran santri yang terdiri dari: 

1) Memperhatikan kewajiban fardu ain  

Memperhatikan fardu ain merupakan hal yang sangat di-

tekankan kepada para santri. Pembiasaan sholat lima waktu berja-

maah di lingkungan pesantren dan juga lingkungan kampus merupa-

kan kegiatan yang telah diatur secara kelembagaan pesantren agar 

semua santri melakukan kegiatan tersebut. .    

2) Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar  

Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar meru-

pakan nilai yang ditekankan kepada para santri dan juga mahasiswa 

dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut bertujuan untuk dijadikan 

pedoman santri dalam bertindak.     

3) Berbuat baik kepada Allah dan makhluk 

Rasa cinta kepada Allah dan makhluk dalam keseharian 

santri di wujudakan dalam keseharian santri. Sikap  religiusitas dan 

ketakwaaan dengan menjalankan perintah Allah merupakan perwuju-

dan dari nilai trilogy santri yang ke tiga. Selain itu sebagai wujud dari 

berbuat baik kepada sesame makhluk di pondok pesantren dan juga di 

pendidikan formal yang dalam hal ini perguruan tinggi diajarkan ba-

gaimana kerjasama dan menghargai antara satu dengan yang lainya.  
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Pada dasarnya kegiatan pesantren cukup padat.  Aktifitas 

santri  dimulai dari bangun tidur jam 03.00, santri harus bangun dan 

wajib melaksanakan shalat Tahajjud, meski kadang-kadang pengurus 

harus bersusah payah untuk membangunkan para santri dengan cara 

menabuh ember, bahkan menyirami para santri dengan air. Tapi hal 

itu dilakukan dalam upaya pembentukan karakter santri (character 

building)yang disiplin. Jam 04.00 harus shalat subuh berjama‟ah di 

masjid, kemudian setelah itu jam 05.00 ngaji al-Qur‟an, kemudian 

jam 06.00-07.00 ngaji kitabkuning gundul, yaitu kitab maraqil „ubu-

diyah karya Syekh Nawawi al-Bantani yang merupakan syarahdari 

kitab bidayatul hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali. 

Kemudian jam 08.30-12.30 para santri masuk sekolah formal 

(SMP/MTs/SMA/MA/PT). Dan jam 12.30-15.00 waktu istirahat, di-

gunakan untuk shalat dhuhur. Dan Jam 15.00, para santri pergi untuk 

shalat ashar.
331

 

Untuk shalat dhuhur dan ashar, para santri tidak wajib un-

tuk shalat berjama‟ah karena ada sebagian santri yang masih mempu-

nyai jam sekolah dan kegiatan tambahan (ekstrakulikuler), para santri 

membuat shalat jama‟ah sendiri. Dan jam 15.30-17.15, para santri 

mengaji kitab kuning gundul kepada kyai, ada tiga kitab yang dikaji, 

yaitu kitab fathul qarib karya Ibn Qasim al-Ghazy, kitab riyadush 

shalihin karya Imam Nawawi, dan kitab tafsir jalalain karya Jalalud-
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din al-Mahally dan Jalaluddin as-Suyuthi. Kemudian pada jam 17.45, 

seluruh santri harus sudah berkumpul untuk melaksanakan shalat 

maghrib berjama‟ah, kemudian membaca aurad-aurad danhizib-

hizib sampai menjelang shalat isya‟ dan kemudian shalat isya‟ berja-

ma‟ah. Baru jam 20.00-21.00 merupakan kegiatan madrasah diniyah 

yang di dalamnya dipelajari ilmu-ilmu keagamaan (al-ulum ad-diin). 

Lalu jam 21.00-22.00, jam untuk diskusi, baru setelah itu semua san-

tri dibolehkan untuk tidur.
332

 

Kesetaraan sangat ditekankan di Pesantren. Pesantren ti-

dak mengklasifikasikan santri berdasarkan ras, suku, etnis dan strati-

fikasi sosial. Semuanya bersatu padu di dalam naungan pesantren, ti-

dur di tempat yang sama, mandi di tempat yang sama dan belajar se-

mua di tempat yang sama. Peraturan juga berlaku untuk semua santri 

tanpa pandang bulu. Dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial yang si-

fatnya kolektif, seperti kegiatan kerja bakti massal, nguras jedding, 

ro‟an dan sebagainya, para santri diajarkan tentang hal kesetaraan dan 

persamaan. Status sosial harus diletakkan terlebih dahulu di gerbang 

Pesantren ketika seseorang nyantri danbaru ketika seseorang tersebut 

keluar dari Pesantren, status sosial tersebut dapat dipakainya kembali. 

Ha ini menunjukkan bahwa Pesantren mengajarkan persamaan dan 

kesetaraan, tidak ada yang dilebih-lebihkan, semuanya sama yang 

membedakan adalah tingkat ketakwaan masing-masing terhadap 
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Sang Pencipta.
333

  

Hubungan antara lawan jenis juga sangat diperhatikan. 

Laki-laki tidak diperkenankan mengadakan pertemuan dengan pe-

rempuan yang bukan mahromnya, begitu juga sebaliknya. Sehingga 

kelas-kelas antara laki-laki dan perempuan dipisah di dalam seko-

lah.
334

 

Tradisi pesantren yang sangat berkesan adalah tradisi 

mengantri, baik itu di kamar mandi, WC dan tempat-tempat umum 

lainnya. Ternyata, hal tersebut mengajarkan kesabaran, toleransi dan 

menghormati kepentingan orang lain. Dan juga tradisi makan bersa-

ma dalam satu nampan, tanpa adanya rasa jijik dan sebagainya, men-

gajarkan kebersamaan dan menghilangkan egosentrisme kita. Pesant-

ren juga mengajarkan tanggung jawab. Dengan adanya organisasi-

organisasi di pesantren, para santri diajarkan bagaimana menjadi seo-

rang pemimpin dan bagaimana menjadi bawahan serta memiliki rasa 

tanggung jawab yang tinggi.
335

 

Dari penjelasan diatas trilogi santri merupakan nilai-nilai 

yang menekan aspek religiusitas dan moralitas kepada sang Kholik 

dan sesama manusia dalam rangka mewujudkan dari karakter reli-

gious moderat. 

b. Panca Kesadaran Santri  (al-wa‟iyyat al-khamsah) 

Sementara panca kesadaran santri adalah roh yang menjadi ci-
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rikarakter santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dalam panca kesadaran 

santri terkandung nilai-nilai kesadaran yang bersifat universal dan kom-

prehensif sebagai bekal untuk perjuangan dan pengabdian di tengah-

tengah kehidupan masyarakat.
336

  

Dala dokumentasi Universitas Nurul Jadid dijelaskan bahwa 

visi dan misi lembaga dari tingkat Universitas hingga kegiatan ekstra 

sperti kegiatan keroganisasian diarahkan kepada visi besar lembaga seba-

gaimana dokumentasi visi dan misi sebagai berikut:  

Visinya adalah menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki ba-

sis tata kelola unggul (good governance university) dalam mengembang-

kan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pan-

cakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan, dan berwa-

wasan keindonesiaan tahun 2022”. Sedangkan misi lembaga yakni 1) 

Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasar-

kan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirau-

sahaan dan berwawasan keindonesiaan. 2) Menyelenggarakan penelitian 

yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, ber-

jiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. 3) Menyelenggara-

kan Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu penge-

tahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pe-

santren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindone-

siaan. 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam ne-

geri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren 

Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. 5) 

Menyelenggarakan tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pa-

da good governance dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknolo-

gi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Ja-

did, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.  Sedangkan 

tujuan dari UNUJA yakni 1) Terselenggaranya pendidikan dan pengaja-

ran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren 

Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. 2) 

Terselenggaranya penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu 
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pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesada-

ran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan kein-

donesiaan. 3) Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Tri-

logi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan 

dan berwawasan keindonesiaan. 4) Terselenggaranya kerjasama dengan 

berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk men-

gembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi 

dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan 

berwawasan keindonesiaan. 5) Terciptanya tata kelola Universitas Nurul 

Jadid berbasis pada good governance dalam mengembangkan ilmu pen-

getahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran 

Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindo-

nesiaan.
337

 

   

Dari dokumentasi diatas jelas bahwa rodmap pendidikan ting-

gi Univesitas Nurul Jadid diarahkan pada pengembangan intelektual yang 

berkarakter Islami. 

Panca kesadaran ini meliputi kesadaran beragama, berilmu, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kesadaran berorganisasi. 

Berikut beberapa penjelasan tentang panca kesadaran santri; 

1) Kesadaran beragama, 

Visi pondok pesantren dalam dokumentasi dijelaskan bahwa 

“Terbentuknya manuasi yang beriman, bertaqwa, berakhlak al-

karimah, berilmu, berwawasan luas, berpandangan ke depan, cakap, 

terampil, mandiri, kreatif, memiliki etos kerja, toleran, bertanggung 

jawab kemasyarakatan serta berguna bagi agama, bangsa dan 

negara.
338

 

Kesadaran keagamaan ini, mencakup tiga aspek, yaitu aqidah, 

                                                             
337

 Dokumentasi UNUJA pada laman (https://www.unuja.ac.id/tentang/vmt.html) 
338

 Dokumenttasi PP Nurul Jadid dalam “Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid” 

https://www.unuja.ac.id/tentang/vmt.html


digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

212 

ibadah dan akhlak.
339

 Aqidah merupakan kualitas dasar yang harus 

dimiliki oleh setiap santri pondok pesantren Nurul Jadid. Yang 

dimaksud aspek aqidah adalah keyakinan yang mantap bahwa Allah 

SWT itu Maha Esa dan hanya Dia yang berhak disembah, dan Nabi 

Muhammad SAW adalah Nabi terakhir; segala berita yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad harus dipercaya, baik berupa Al-Qur‟an 

maupun Hadits. Inti aqidah tersimpul dalam dua kalimat syahadat, 

yaitu kesadaran yang utuh untuk bersaksi bahwa mereka bertuhankan 

Allah dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 

Dua kalimat syahadat ini harus menjadi pandangan hidup keagamaan 

setiap hari, agar mereka terbebas dari segala bentuk perbudakan dan 

dapat terbentuk jiwa besar yang mandiri, namun tetap tawakkal dan 

tawaddu‟.
340

 

Jika aqidah sudah kuat maka melahirkan keimanan. Dan jika 

keimanan sudah kuat, maka akan melahirkan ibadah, aspek kedua ini 

(ibadah) ini, dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah/muqayyadah 

(formal, terikat oleh syarat dan rukun tertentu); dan ghairu 

mahdlah/muthlaqah (non formal, teknik operasionalnya tidak terikat 

oleh syarat dan rukun tertentu). Ibadah mahdhah terdiri dari empat 

rukun selain syahadat dari kelima rukun Islam, yaitu sholat, puasa, 

zakat dan haji. Sementara ibadah ghairu mahdhah adalah aktivitas 

ibadah selain ibadah mahdhah, seperti mengamalkan aktivitas ibadah 
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sebagamana pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik 

puasa maupun lainnya.
341

 

Penekanan pada aspek ibadah tersebut juga tertuang dalam 

tiga kriteria santri, terutama pada kriteria santri yang pertama, yaitu 

memperhatikan perbuatan-perbuata fardlu „ain. Dalam konteks 

ibadah ini, harus ada kesadaran bahwa manusia tidak mempunyai 

wewenang sama sekali dalam mengadakan upacara peribadatan 

sendiri yang tidak diatur oleh Allah SWT dan rasul-Nya.  

Aspek yang ketiga adalah Akhlak. Aspek ini lebih ditujukan 

kepada pembentukan kepribadian dan perilaku santri agar sesuai 

dengan moralitas dan nilai-nilai Islam. Aspek ihsan di sini terbagi 

menjadi dua: akhlak budi pekerti dan tatakrama. Akhlak budi pekerti 

pertama masih terdapat dalam hati dan terdiri dari niat, fikiran dan 

sifat-sifat yang bertujuan untuk kebaikan dan kemuliaan. Sementara 

yang kedua, adab tatakrama adalah aktualisasi dari akhlak budi 

pekerti yang tampak dari sikap dan perilaku manusia. Aspek akhlak 

atau moralitas ini tidak hanya menyangkut individu (perseorangan), 

tapi juga sosial, seperti tertib kemasyarakatan, amar ma‟ruf nahi 

mungkar serta tatasusila dalam keluarga dan seterusnya.
342

 

Dari penjeasan diatas dapat dijelaskan bahwa hakikat dari ke-

sadaran bearagama adalah mencakup tiga aspek, yaitu aqidah, ibadah 

dan akhlak. Iman Islam dan ikhsan berjalan secara beriringan yang 
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saling menguatkan antara satu dengan yang  lainya.  

2) Kesadaran berilmu 

Ilmu secara definitif berarti mengetahui yang tidak diketahui 

(Idrakul Majhul), sesuatu yang belum diketahui. Sebagai makhluk 

yang dianugrahi akal fikiran oleh Allah, manusia berkewajiban men-

cari ilmu sebagai bekal dirinya dalam meniti jalan kehidupan. Tanpa 

ilmu, niscaya manusia akan begitu banyak kesulitan-kesulitan dalam 

menempuh jalan hidupnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad bersab-

da: “carilah ilmu sejak dari ayunan orang tua hingga masuk liang la-

hat” dan “carilah ilmu hingga ke negeri china.” 

Ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu ilmu pengeta-

huan agama dan ilmu pengetahuan duniawi. Para santri diharapkan 

menguasai kedua ilmu tersebut. Lebih jauh, kesadaran ilmu pengeta-

huan duniawi harus diintegrasikan dengan kesadaran ilmu pengeta-

huan agama. Atau istilah populernya adalah integrasi antara ilmu pen-

getahuan dan teknologi (Iptek) dengan iman dan taqwa (Imtaq). Den-

gan demikian, nantinya di harapakan para santri bisa menjadi ilmuwan 

yang muslim atau muslim yang ilmuwan.
343

 

Namun demikian, jika para santri tidak mampu menguasi ke-

dua ilmu tersebut secara maksimal dan mengintegrasikannya, diha-

rapkan adanya kerjasama antara santri yang menguasai ilmu agama 

dengan santri yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerja-
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sama ini di tunjukan demi terbentuknya sebuah dialektika yang bisa 

mengisi kekurangan masing-masing santri melalaui kelebihan yang 

ada pada diri mereka masing-masing, sehingga akan menciptakan se-

buah perpaduan yang baik. Lebih jauh, dengan adanya keja sama itu, 

santri di harapkan dapat memberikan yang terbaik bagi pembangunan 

bangsa dan negara indonesia untuk meraih cita-cita negara yang sejah-

tera dan di anugrahi oleh Tuhan.
344

 

Pendapat di atas bardasarkan beberapa alasan; Pertama, fir-

man Allah SWT. dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah me-

ninggikan orang-orang yang beriman dan diantara kamu dan (juga 

meninggikan) orang-orang yang di beri ilmu pemgetahuan (bersama 

firman-Nya) dalam beberapa derajat. Kedua, kisah tentang Abu 

Ubaidah Bin Jarrah. Waktu itu Umar Bin al-Khattab RA, khalifah ke-

dua setelah Abu Bakar as-Shiddiq RA, sangat mengagumi Abu Ubai-

dah. Ia adalah orang yang luas ilmu pengetahuannya dalam bidang 

duniawi, seperti ilmu sosiologi (kemasyarakatan), ilmu perekonomian, 

ketatanegaran, dan pertahanan. Lebih dari itu, Abu Ubaidah di kenal 

di kalangan sahabat orang yang mempunyai kepribadian yang luhur 

dan sangat jujur dalam memegang amanah (tanggung jawab). Oleh 

karena itu ia terkenal dengan gelar “Aminul Ummah”. Gelar tersebut 

ia peroleh dari Nabi Muhammad SAW. Waktu itu nabi bersabda: “se-

sungguhnya setiap ummat mempunyai orang yang di percaya dan 
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orang yang di percaya bagi ummat ini adalah Abu Ubaidah bin Jar-

rah”. Ketiga, kenyataan dunia modern sekarang ini bukan lagi tergan-

tung kepada kesuburan tanah dan banyaknya tambang-tambang, tetapi 

tergantung kepada kemampuan berfikir penduduknya. Bertolak dari 

kenyataan dunia modern tersebut (mengenai hubungan ilmu dan aga-

ma) antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan kuat.
345

  

Dari sini, dapat diketahui bahwa kesadaran pertama (beraga-

ma) dari panca kesadaran di atas amat erat hubungannya dengan kesa-

daran yang kedua (berilmu) sebab jika salah satu diantara keduanya 

ditinggalkan, niscaya manusia akan mengalami ketidakseimbangan 

dalam menapaki alur kehidupannya. Pernyataan ini bertolak dari sab-

da Nabi Muhammad SAW: “barang siapa yang bertambah ilmunya 

tapi tidak (belum) bertambah hidayahnya, maka orang itu tidak akan 

bertambah(hidayah) oleh Allah, kecuali dia akan semakin jauh.”
346

 

Disisi lain, kesadaran berilmu tersebut amat erat kaitannya 

dengan akhlak budi pekerti dan adab tatak rama (moralitas). Sebab, ji-

ka manusia mengabaikan kedua hal itu, maka ilmu yang diperoleh 

manusia akan sia-sia belaka atau tidak bermanfaat. 

3) Kesadaran bermasyarakat 

Ibnu Khaldun, Penulis Kitab al-muqoddimah, pernah menga-

takan: “Kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan pokok bagi 

umat manusia”. Ucapan sosiolog besar dalam dunia pemikiran Islam 
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tersebut merupakan karakter dasar manusia. Sebab, manusia pada da-

sarnya tidak bisa hidup individual dalam memenuhi kebutuhan hidup-

nya. Manusia akan selalu membutuhkan bantuan manusialainnya, dan 

begitu juga sebaliknya. Kenyataan manusia tersebut, sebenarnya tidak 

lepas dari ketentuan Allah SWT, bahwa manusia merupakan mahkluk 

yang tidak sempurna. Dalam diri manusia terdapat kelebihan begitu 

pula kekurangan. Manusia juga sering melakukan kesalahan dan lu-

pa.
347

 

Bertolak dari konsep manusia, menurut Ibnu Khaldun konsep 

kesadaran bermasyarakat ini mendapatkan pijakan filosofisnya. KH. 

Zaini Mun‟im mengambil refrensi Ibnu Khaldun sebagai salah satu 

rujukan dalam perumusan konsep keempat ini, tampaknya sesuai 

dengan pemahaman beliau terhadap kitab suci Al-Qur‟an, tepatnya 

surah al- Maidah ayat 3: ”Tolong-menolonglah atas dasar kebaikan 

dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong atas dasar dosa dan 

permusuhan”.
348

 

Dalam wawancara KH. Abdul Hamid Wahid menjelaskan 

bahwa kesadaran bermasyarakat ini, diharapakan bahwa pesantren 

dan santri tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari masyra-

katnya. Pesantren dan santri harus menyatu dalam masyarakat, artinya 

pesantren merupakan bagian dari masyarakat. Dengan demikian ma-

syarakat merasa memiliki pesantren dan pesantren sebaliknya. Se-
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hingga tidak ada kesenjangan antara pesantren beserta santri-santrinya 

dengan masyarakat.
349

 

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa  santri dan pesantren 

serta masyarakat merasa saling memiliki, selain itu segala bentuk ke-

giatan pesantren akan memperoleh dukungan dari segenap masyara-

kat. Hal ini tidak terlepas dari akar sejarah pesantren yang lahir di ten-

gah-tengah masyarakat yang bertujuan  untuk melakukan transformasi 

dan emansipasi, agar masyarakat dapat maju, baik peradabannya 

maupun tingkat sosial-ekonominya. 

4) Kesadaran berbangsa dan bernegara  

Landasan filosofis yang mendasari KH. Zaini Mun‟im meru-

muskan konsep keempat dari panca kesadaran santri ini, khususnya 

pada kesadaran berbangsanya adalah firman Allah SWT: “Sesung-

guhnya kami mencipkan kamu semua dari jenis laki-laki dan perem-

puan. Dan kami juga menciptakan kamu semua dari suku-suku bang-

sa agar saling mengenal”. Sementara sabda Nabi Muhammad SAW 

tentang cinta terhadap tanah air adalah termasuk bukti keimanan, juga 

merupakan dasar untuk merumuskan konsep kesadaran ketiga ini, 

khususnya kesadaran bernegaranya.
350

 

Dari dalil di atas, maka terbentuklah satu kesatuan konsep, 

yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Konsep ketiga ini tidak bisa 

dipisah atau di balik. Karena, pertama, kesadaran berbangsa amat erat 
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kaitannya dengan kesadaran bernegara. Artinya, berdirinya sebuah 

negara tidak akan pernah di akui oleh negara lainnya apabila di dalam 

negara tersebut tidak ada bangsa atau rakyatnya. Dan meskipun ra-

kyatnya ada, tapi jika mereka tidak mengakui keberadaan negara, ma-

ka keberadaan negara tersebut akan terasa hambar.  

Kedua, kesadaran bernegara juga amat amat erat kaitannya 

dengan kesadaran berbangsa. Artinya sebuah bangsa akan cendrung 

tidak tertib, tidak aman dan tidak sejahtera apabila tidak ada sebuah 

negara yang bertanggung jawabmelindungi dan mengupayakan terpe-

nuhinya kebutuhan bangsanya. Negara dalam konteks ini merupakan 

institusi atau lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan ra-

kyatnya baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, 

pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Jika tidak ada negara, tak ter-

bayangkan, apakah bangsa atau rakyat bisa memenuhi beberapa kebu-

tuhannya tersebut. Sebab itu integrasi antara keduanya amat penting. 

Ketiga, konsep kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak 

bisa di balik. Sebab jika kesadaran bernegara didahulukan daripada 

kesadaran berbangsa maka hal ini akan tamapak ironi sekali. Negara 

tidak akan pernah ada tanpa keberdaan bangsa terlebih dahulu. Kare-

na keberadaan adalah hasil karya dan cipta sebuah bangsa. Dengan 

pengertian demikian, dapat di ketahui bahwa kesadaran berbangsa 

mendahului daripada kesadaran bernegara. Lebih jauh, dengan men-

gedepankan kesadaran berbangsa, maka kedaulatan negara adalah di 
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tangan bangsa atau rakyat. Dan hal ini sesuai bentuk negara Indone-

sia, yaitu demokrasi; dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
351

 

Selain dari al-Qur‟an dan Al-Hadist di Atas, dalam meru-

muskan konsep kesadaran keempat ini, Kiai Zaini juga tarinspirasi 

oleh pengalaman perjuangan beliau bersama-sama ulama dan rakyat 

Indonesia ketika merebut kemerdekaan. Hal ini terbukti dengan aktif-

nya beliau dalam beberpa oraganisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) 

dan organisasi Radddah di pamekasan, bergabung dengan 

TAB/RESIMEN, Pembela tanah air (Peta), Front Pertahanan Rakyat 

dan barisan Sabilillah mulai tahun 1945-1947, dan terakhir menjadi 

Rais Syuriah Wilayah Jawa Timur sejak tahun 1952 s/d 1972 serta 

pernah menjadi dewan pertimbangan dalam tubuh organisai NU.
352

 

Perjuangan tersebut, tampaknya begitu begitu lekat dalam be-

nak Kiai Zaini. Hingga kemudian semangat berjuangan itu ingin be-

liau turunkan kepada seluruh santri-santrinya. Harapan tersebut, tam-

pak dari jawaban beliau ketika Jendral Basuki Rahmat, Kepala Staf 

angkatan Darat(KSAD) tahun 1968, bekunjung kepada beliau dan 

mengajukan pertanyaan: “dengan mendirikan pesantren ini apakah 

anda akan mencetak kiai atau intelektual muslim?” Dengan tenang 

KH. Zaini menjawab: “Tidak kedua-duanya. Saya mendirkan PP. Nu-

rul Jadid initidak untuk mencetak kiai atau intelektual muslim. Tapi 

sederhana saja, saya akan mencetak muslim-muslim yang aktif ber-
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juang di masyarakat dengan bakat dan keahliannya masing-masing. 

Jika di antara santri saya ada yang ahli dalam bidang pendidikan, ya 

silahkan. Jika ada dalam bidang ekonomi, ya silahkan. Sebab saha-

bat-sahabat rasulullah itu semuanya merupakan muslim-muslim yang 

aktif berjuang. Dan saya amat tidak senang apabila ada di antara 

santri saya yang menjadi tokoh besar (Kiai atau Intelektual Islam) ta-

pi mereka pasif dalam berjuang. Saya akan lebih senang apabila me-

lihat alumni santri Nurul Jadid yang menjadi kondektur bus, tapi ia 

aktif berdakwah amar makruf nahi mungkar”.
353

 

Dari paparan data diatas dapat dijelaskan bahwa hakikat dari 

kesadaran berbangsa dan bernegara di pesantren Nurul Jadid sangat 

ditekankan. Hal tersebut tidak terlepas dari perjuangan Alm. KH. Zai-

ni Mun‟im pendiiri dan pengasuh pertama yang memberikan seman-

gat akan nilai-nilai cinta tanah air.   

5) Kesadaran berorganisasi 

Adanya sebuah organisasi yang aktif, efektif dan efesien ada-

lah mutlak diperlukan bagi setiap santri dan pesantren. Sebab titik le-

mah Islam dan pesantren adalah oraganisasinya. Kelemahan dalam 

organisasinya menunjukkan kelemehan pada sumber daya manusia 

(SDM). Ali bin Abi Thalib telah mengingatkan, “kebenaran yang ti-

dak terorganisir dengan baik akan di kalahkan dengan kebatilan yang 
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terorganisir”.
354

 

Kesadaran berorganisasi ini di rumuskan tidak lain karena se-

lama ini umat Islam hanya dengan jumlahnya yang mayoritas. Mereka 

tidak pernah melihat kelemahannya dalam bersaing dengan saudara 

yang lain, yang dipandang minoritas, baik dalam perbaikan pendidi-

kan, peningkatan ekonomi maupun peranannya dalam politik. Padahal 

Allah SWT telah mengingatkan, “betapa banyak golongan minoritas 

mengalahkan golongan mayoritas dengan izin Allah”
355

 

Dalam konteks ini  santri Nurul Jadid harus mampu aktif da-

lam organisasi. Karena melalui organisasi bertujuan bersama akan le-

bih mudah diraih dengan maksiamal. Organisasi adalah pola hubun-

gan yang saling saling terkait antar satu bagian dengan bagian yang 

lainnya, yang lebih mengedepankan komuikasi dan koordinasi dalam 

menjalankan aktifitasnya sehinngga dapat mencapai tujuan bersama.  

Kesadaran berorganisasi ini dirumuskan, selain karena rasa 

prihatin Kiai Zaini terhadap eksistensi umat Islam, juga berangkat dari 

pengalaman beliau semasa di Jam‟iyyah Nahdlatul Ulama (NU) sejak 

tahun 1952 hingga tahun 1972. Dalam organisasinya melalui pemiki-

ran dan gagasan cemerlangnya, beliau juga selalalu konsisten meme-

gang etika dan moralitas dalam berorganisasi.
356

 

Dalam kaitanya dengan kesadaran berorganisasi santri Nurul 

Jadid harus bisa mengembangkan nilai-nilai keroganisasiaan. Modal 
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kerjasama tim yang saling menguatkan antara satu santri dengan san-

tri lainya akan menguatkan bangunan lembaga ataupun komonitas un-

tuk penguatan  dan tujuan bersama. Santri bertahun-tahun di pesantren 

tidak hanya mengaji kitab, tetapi diajarkan juga berorganisasi, menja-

di anggota dan pengurus pesantren, lalu diangkat menjadi ustadz      

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa tipologi nilai-nilai 

pesantren yang di internalisasikan dalam universitas nurul jadid untuk me-

lahirkan akademisi religius moderat menakankan pada aspek  religius hu-

manis. Dimana pesantren Nurul Jadid dalam proses penanaman nila-nilai 

pesantren ke perguruan tinggi menjadikan konsp dasar trilogi dan panca 

kesadaran santri dalam membentuk mahasantri yang berkarakter ke Indo-

nesiaan yang mengedepankan nilai-nilai moderat dalam berfikir dan ber-

tindak. Tipologi yang melekat dalam pendidikan pesantren untuk bisa me-

lahirkan akademisi religius moderat lebih terfokus pada bagaimana ilmu 

diamalakan, dipraktekan maskipun tidak meluapakan bagaiama ia dikuasai 

sebagai pengetahuan. Dalam melahirkan akademisi religius moderat bukan 

hanya kepintaran yang dikehendaki namun membangun kearifan dan 

menghargai kemanusiaan. 

 

4. Temuan Penelitian  

a. Konstruksi Budaya Pesantren Nurul Jadid dalam Melahirkan Akademisi 

Religius Moderat 

Dari hasil penelitian di pondok pesantren Nurul Jadid, maka pene-
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liti dapat mengambarkan temuan penelitian tentang konstruksi Budaya 

Pesantren Nurul Jadid dalam memahami akademisi religius moderat se-

bagai berikut: 

Tabel 4.1 

Tabel Konstruksi Budaya Pesantren Nurul Jadid  

dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

Konstruksi Budaya  

Temuan Penelitian 

 

Makna Umum  Khusus 

 

Artifack 

Fisik Warna bangunan didominasi 

oleh warna: kunign biru hijau 

dan putih 

Santri diharapkan 

kuat iman, ilmu dan 

khalaknya memiliki 

keluasaan wawa-

san,pergaulan luas  

Bahasa Indonesia, Madura, Jawa, 

Arab, Inggris 

Dalam konteks ber-

bahasa wujud dari 

internalisasi adalah 

penanaman nilai 

tasamuh, islahiyah 

dan tatawuriyah 

(pengembangan 

kualitas santri ) dan 

amar ma‟ruf nahi 

mungkar 

Penggunaan tek-

nologi dan pro-

duk kreasi artis-

tic 

 Pusat Data dan Sistem In-

formasi (PDSI) 

 Secara kelembagaan Unuja 
merupakan menjadi pergu-

ruan tinggi pesantren per-

tama yang memeroleh serti-

fikasi ISO untuk dua kate-

gori sekaligus, yakni ISO 

9001:2015 untuk bidang 

Sistem Manajemen Mutu, 

dan ISO 21001:2018 untuk 

bidang Sistem Manajemen 

Organisasi Pendidikan 

 

 Sebagai wujud 

pengembangan 

kualitas santri 

 Dan sebagai wu-
jud keterbukaan 

pesantren dalam 

wra globalisasi 

 

Cerita yang dihi-

dupkan 
 Tausiyah dan tauladan 

kyai. 

 Taat aturan 

Sebagai wujud in-

ternalisasi dalam 

keseharian dan im-
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plementasi nilai-

nilai trilogy dan 

panca kesadaran 

santri 

Cara menunju-

kan emosi 
 Secara personal 

 Secara lisan  

 Berdasarkan dalil aqli dan 
naqli 

Mengutamakan si-

kap musyawarah 

dengan menanam-

kan manajemen 

emosi dan logika.  

Kegiatan bersa-

ma berkaitan 

dengan nilai reli-

gius moderat 

Pembacaan tawassul sebelum 

dan sesudah kegiatan belajar 

dan juga setelah melaksana-

kan sholat jama‟ah,  Kuliah 

Akhlak Tasawuf Mahasiswa,  

Pembacaan tahlil setiap ma-

lam jum‟at, Tranmisi pemiki-

ran pengasuh melalui kitab 

kuning, Tradisi ziarah dan 

haul, Seminar kebangsaan,  

Penerbitan majalah alfikr 

 

Membudayakan 

nilai-nilai keaga-

maan dan akademik 

Upacara dan aca-

ra 

Kegiatan hari besar Islam, 

kesgiatan nasional dan kegia-

tan seminar kebangsaan 

Membudayakan 

nilai-nilai tawassut 

dan bangga dengan 

identitas dan kegia-

tan pondok pesant-

ren  

Semangat kerja Jihad mencari ilmu dengan 

konsep li ila‟I kalimatullah 

dan amar ma‟ruf nahi munkar 

pribumisasi nilai-

nilai trlogi dan pan-

ca kesadaran santri 

dalam keseharian  

Symbol 

 Postering 
yang berisi 

kata kata mu-

tiara 

 

 Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol-simbol di pondok 

pesantren Nurul Jadid banyak 

memuat trilogy dan panca 

kesadaran santri. Selain itu 

juga ada juga beberapa da-

wuh kyai dan juga do‟a-doa 

harian seperi; do‟a masuk 

masjid, do‟a setelah wudlu, 

doa masuk madrasah. 

 

Cara menegur, sala-

 

Symbol Symbol Di 

Nurul Jadid Dijadi-

kan Sebagai Media 

Membudayakan 

Konsep “35” Yakni 

Trilogy Dan Panca 

Kesadaran Santri 

 

 

Santri Sangat 

Menghormati Kyai 
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 Gerak tubuh 

 

 

 

 

 Jargon jargon 
 

 

 

 

 

 Model pa-
kaian 

 

man,menemui dan mengha-

dap kyai 

 

 

Jargon trilogi dan panca ke-

sadaran santri yakni “35” da-

lam keseharian dan berma-

syarakat 

 

 

 

Model seragam di perguruan 

tinggi bebas tapi sopan.  

karena kealiman 

dan kesederhanaan 

 

Menanamkan trilo-

gy dan panca kesa-

daran santri dalam 

keseharaian santri 

dan juga mahasis-

wa. 

 

Menjung nilai-nilai 

tawassut  

Tokoh yang di 

idolakan 

Masyayikh, majelis keluarga. 

Selain itu juga tokoh sperti 

gusdur, gusmus dan  

Santri dalam mene-

ladani para Ma-

syayikh dalam hal 

akhlak  dan amar 

ma‟ruf nahi munkar 

Keteladanan kyai Aqidah,syari‟ah dan Akhlak Niai-nilai uswatun 

hasanah kyai dalam 

segala aspek kehi-

dupan 

Nilai yang dipe-

gang teguh 

Nilai nilai trilo-

gidan panca ke-

sadaran santri 

Trilogy dan Pancakesadaran 

santri 

Wujud nilai yang 

dibudayakan dalam 

mebentuk pribadi 

yang sadar akan 

nilai agama dan 

bermasyarakat 

Asumsi yang 

mendasari 

Keyakinan diri Keayakinan diri untuk selalu 

berpegang teguh pada nilai-

nilai yang dasar PP Nurul Ja-

did. Yakni trilogy dan panca 

kesadarn santri 

Memegang teguh 

nilai-nilai  

Ideology ahlus 

sunnah walja-

maah 

Santri dipersiapkan untuk 

menjadi alumni yang mampu 

bisa menjalankan syariat 

agama dan juga bermanfaat 

untuk masyarakat nusa dang 

bangsa 

Membudayakan 

idelogi aswaja akan 

diselamatkan di du-

nia maupun di aka-

hirat 

Sumber Data Dokumentasi Peneliti 
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b. Proses Internalisasi Budaya Pesantren di UNUJA dalam Melahirkan 

Akademisi Religius Moderat 

Dari hasil penelitian di pondok pesantren Nurul Jadid, maka pene-

liti dapat mengambarkan temuan penelitian proses internalisasi budaya 

pesantren dalam melahirkan akademisi religius moderat sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2  

Proses Internalisasi Budaya Pesantren di UNUJA  

dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

 

Proses internalisasi Hasil Penelitian  Makna 

Pemimpin 

 Kyai/Pengasuh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rektor  
 

 

 

 

 

 

 Dosen  

 

 

 

 

 

 

- Internalisasi kegiatan 

kuliah tasawwuf  satu bu-

lan satu kali secara rutin 

- kegiatan ceramah kea-

gamaan baik secara lan-

sung dan 

-kyai sebagai figure utama  

 

 

 

 

 

 

- internalisasi melalui ke-

gitan perkuliahan  

- internalisasi melalui pe-

raturan  

 

 

 

-Internalisasi melalui ke-

giatan perkuliahan 

- internalisasi melalui tu-

gas 

- suritaudalan 

 

 

 

 

Kyai sebagai pemimpin 

dalam konteks internali-

sasi lebih menekankan 

pada aspek suritauladan. 

Kharismatik Kyai Zuhri 

Zaini dan sikap zuhud 

serta keistiqomahan da-

lam keseharian menjadi-

kan pengasuh sebagai 

tokoh sentral yang sangat 

disegani dan di hormati.  

 

 

Rektor selain menjadi 

mannajer dalam konteks 

ini jiga menjadi role 

model  dalam proses pen-

didikan dan pembelajaran 

 

 

 

Konsep dosen di pergu-

ruan tinggi nama panggi-

lan keseharian adalah us-

tad  yang lebih menekan-

kan aspek tauladan dan 

nilai keberkahan   
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Pengembangan Kurikulum 

 Kurikulum Wajib 

1. Kurikulum Keme-

nristekdikti 

2. Dirjen Pendidikan 

Islam 

 

 

 

 

 

 

 Kurikulum Muatan Lok-
al 

 

 

 

 Kurikulum Kemenristek-

dikti 

dan Dirjen Pendidikan 

Islam dalam proses pem-

belajaran dilakukan trasn-

formasi dan internalisasi 

nilai-nilai kepesantrenan/ 

 

 

 

- Matakuliah wajib tentang 

kepsantrenan, aswaja/Ke 

NU-an, baca tulis al-

Qur‟an dan Furudul Ai-

niyah.   

- adanya Lembaga Inte-

grasi Kurikuler (LIK) 

yang merupakan system 

untuk menangani pomas 

dan pomasi LKMK dan 

lembaga Bahasa  

 

 

 

 

Merupakan kuikulum 

wajib perguruan tinggi. 

Dalam pengembanganya 

di intergariskan dengan 

nilai-nilai  kepesantrenan 

yakni trilogy dan panca 

kesadaran santri   

 

 

 

 

Lembaga Integrasi Kuri-

kuler bertujuan untuk 

mengelola kegiatan ke-

mahasiswaan yang ber-

hubungan dengan pondok 

pesantren.  

Iklim  

 Kondisi fisik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kondisi sosial 

 

1) lingkungan yang terlo-

kalisir(menjadi wilayah 

pesantren) 

2) fasilitas masjid besar, 

musolla,ruang diskusi, 

jaringan internet 

3) fasilitas perpustakaan 

4) media kampus  

5) postering visi dan misi 

6) postering pengasuh 

7) kalender 

8) postering do‟a do‟a 

9) rumah pengasuh 

10) NJ Press 

11) Makam pendiri  

12) parkir  luas 

13) perkantoran 

14) ruang kuliah 

 

1) zonasi wilayah, zona 

 

Suasana telah terbangun 

iklim kondusif dalam me-

lakukan kegiatan pembe-

lajaran. Media lengkap 

dari laboratorium  kega-

maan, sosial dan juga la-

boratorium intelektual 

meberikan warna UN-

UJA menjadi kampus 

yang berkarakter religius 

moderat 
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 Lingkungan Spiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem Manajemen 

taffakufiddin, zona inte-

grasi, dan zona bebas ber-

fikir 

2) kondisi sosial santri ha-

rus mengikuti aturan-

aturan yang telah ditetapan 

oleh pesantren 

3) ada dewan pengawas 

(supervisor) yang tersem-

bunyi dalam memantau 

gerak mahasantri 

4) diksusi bebas pojok su-

rau 

5) pengajian rutin Kyai 

Moh. Zuhri Zaini  

6) penguatan budaya or-

ganisasi melalui kegiatan 

kemahasiswaan. 

 

1) Media masjid sebagai 

lokasi ibadah 

2) Membaca Al-Qur‟an 

3) Puasa Senin-Kamis 

4) Shalat Berjmaah 

5) Sholat Duha 

6) Ziraoh Kubur 

7) kegiatan besar Islam 

8) Sholat Malam  

9) Istigosah 

10) kegiatan tahlil 

 

1) Struktur birokrasi dan 

Organisasi, (dalam hal ini 

lembaga pondok pesantren 

secara inheren telah men-

jadi satu kesatuan, selain 

mejadi ketua pondok pe-

santren KH. Abd. Hamid 

Wahid juga menjadi Rek-

tor di UNUJA.    

2) Standar prosedur kerja, 

prosedur kerja dalam ke-

giatan telah berlajalan. 

Adanya pembagaian tugas 

dari pengasuh, rektor dan 

semua jajaran terkait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilaku organisai akan 

depengaruhi oleh motiva-

si kerja, keterlibatan ker-

ja, disiplin kerja, moral 

kerja, perilaku konflik. 

Yang semua itu akan 

mempengaruhi aktifitas 

kerja individu dan ke-

lompok yang nantinya 

mempengaruhi iklim dan 

kinerja organiasasi.   
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3)Kepemimpinan dalam 

UNUJA sendiri adalah 

kolektif kolegial. Kyai 

menjadi uswah hasanah 

dan modeling karakter 

keseharian santri. 

Dokumentasi Peneliti 

 

c. Tipologi Nilai Nilai Pesantren yang di Internalisasikan ke Perguran Ting-

gi UNUJA dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

Dari hasil penelitian di pondok pesantren Nurul Jadid, maka pene-

liti dapat mengambarkan temuan penelitian tentang tipologi nilai-nilai pe-

santren yang di internalisasikan di perguruan tinggi dalam melahirkan 

akademisi religius moderat sebagai berikut: 

Tabel 4.3  

Tipologi Nilai nilai pesantren yang di internalisasikan di perguran tinggi UNUJA  

dalam melahirkan akademisi religius moderat 

 

Nilai Nilai Pesantren  Hasil Penelitian  Makna 

Trilogi  Santri 

 Memperhatikan kewajiban far-
du ain  

 

 

 Mawas diri dengan meninggal-

kan dosa-dosa besar  

 

 

 

 

 

 

 

 Berbuat baik kepada Allah dan 
makhluk 

 

 

Sholat Berjamaah bersama pim-

pinan dosen karyawan setelah itu 

kultum 

 

- Kultum memberikan pencerahan 

kepada mahasiswa untuk mawas-

diri  

- Peraturan Perguruan tinggi ber-

basis nilai-nilai kepesantrenan 

 

 

 

 

- Meaksanakan kuwajiban agama  

- peduli lingkungan,bakti sosial 

 

Kehadiran Pergu-

ruan Tinggi di pe-

santren diharap da-

pat meningkatkan 

mutu pendidikan 

pesantren yang se-

suai dengan adat 

dan budaya pesant-

ren tersebut, tanpa 

melepas nilai-nilai 

kepesantrenan yang 

telah ada dan men-

jadi ruh dalam se-

tiap kegiatan di pe-

santren. Dengan 

demikian diha-

rapkan nilai-nilai 

kepesantrenan di 

pondok pesantren 
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Nurul Jadid (Trilogi 

Santri & Panca Ke-

sadaran Santri) me-

lebur dalam semua 

kegiatan dan proses 

pembelajaran di Un-

iversitas Nurul Ja-

did. 

Panca Kesadaran santri  

 Kesadaran beragama,  
 

 

 

 

 Kesadaran berilmu,  

 

 

 

 

 
 

 Kesadaran bermasyarakat,  

 

 

 

 

 

 Kesadaran berbangsa dan ber-
negara  

 

 

 

 Kesadaran serta kesadaran be-
rorganisasi 

  

- kesadaran untuk menjalankan 

perintah agama yang tidak terle-

pas dari trilogi santri 

 

- adanya kelompok kajian seperti 

KKPS, al-fikr  

- kegiatan sadar baca (07.00-

10.00) 

 

 

 

- Kegiatan KKN  

-Kegiatan kemasyarakatan  

- Menjadi wali asuh 

- Menjaga talisilaturahmi alumni  

(P4NJ) 

 

- kegiatan upacara bendera 

- seminar nasional 

- santri patriot 

 

 

- kegiatan organisasi kemahasis-

waan baik ekstra dan intra 

- kegiatan para masyayikh untuk 

mengikuti kegiatan organiasi NU 

 

Trilogi Santri dan 

Panca Kesadaran 

Santri adalah nilai 

dasar yang merupa-

kan buah pikir dari 

pendiri sekaligus 

pengasuh pertama 

pondok pesantren 

Nurul Jadid KH. 

Zaini Mun‟im, nilai 

inilah yang kemu-

dian menjadi ruh 

dalam semua aspek 

kegiatan baik pe-

santren ataupun 

lembaga dibawah 

pesantren. Sesuai 

dengan tujuan pen-

didikan yang pendiri 

tanamkan yaitu “in-

gin mendidik manu-

sia yang muslim, 

berakhlak karimah, 

bertaqwa kepada 

Allah, berilmu dan 

berketerampilan 

yang cukup, dan 

disesuaikan dengan 

perkembangan dan 

kecendrungan ma-

syarakat. 

Dokumentasi Peneliti 
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B. Pondok Pesantren Tebuireng Sebagai Setting Penelitian 

1. Konstruksi Budaya Pesantren dalam Melahirkan Akademisi Religius 

Moderat 

Bangunan pesantren Tebuireng dalam melahrikan akademisi yang 

berkarakter religius moderat dibangun atas dasar pendiri yakni Hadratus 

Syekh KH. Hasyim Asy‟ari. Hadratus Syekh merupakan pendiri organisasi 

Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Karakter umum dari 

pola Ahlussunnah waljamaah antara lain adalah sikap tawasuth (moderat), 

tawazun (berimbang), ta‟adul (netral, keadilan), dan tasamuh (toleran).
357

  

Pesantren dengan afiliasi NU sudah mentahbiskan sebagai golongan yang 

bersifat mengambil jalan tengah. Pemikiran dan tindakan NU yang cende-

rung serba “jalan tengah” tersebut tidak lain adalah hasil konstruksi pemi-

kran para pendiri dan pimpinan NU yang terdahulu dalam merespon per-

kembangan bangsa Indonesia.
358

  

Membincang konstruksi budaya pesantren dalam melahirkan budaya 

religius moderat, tentunya dipengaruhi oleh ideologi pendiri masayayikh di 

pesantren tersebut. sehingga konstruksi pesantren tetap terjaga hingga seka-

rang maskipun dalam bentuk yang sederhana.  

Konstruksi budaya pesantren dalam melahirkan budaya religius dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Artifak yang meliputi:  

1) Fisik 
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 Wawancara, Mif Rokhim, 05 Maret 2020     
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 Wawancara, Jasmianto, 20 Agustus 2020 
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Pembangunan secara fisik di pondok pesantren Tebuireng sendiri 

telah berkembang cukup signifikan. Dari tahun ketahun Tebuireng terus 

menambah renovasi gedeung gedung yang ada, baik gedung perkantoran, 

gedung asrama maupun gedung madrasah. Warna dasar  gedung gedung 

yang ada di pesantren hijau dan putih.
359

 Bangunan fisik yang ada meru-

pakan wujud dari trasformasi pesantren untuk bisa melahirkan generasi 

yang beradab. Jasmianto menjelaskan bangunan fisik di pondok pesantren 

Tebuireng ataupun di Unhasy merupakan wujud komitemen pengasuh un-

tuk bisa mengembangkan fasilitas mahasiswa dalam mengembangkan po-

tensi dan karakter kepesantrenan.
360

   

Sejarah pesantren Tebuireng tidak terlepas dari sosok Hadratus-

syikh  KH. M. Hasyim Asy‟ari. Dalam pandangan alm. Dr.(HC) Ir. KH. 

Solihudin Wahid (Gus Sholah) setidaknya ada tiga hal warisan luhur Ha-

dratussyikh  KH. M. Hasyim Asy‟ari , yakni; pesantren Tebuireng, orga-

nisasi nahdlatul ulama dan karya-karyanya. Semua itu menjadi pondasi 

penting bagi perjalanan perkembangan pendidikan Islam dan bahkan so-

sok penting kemerdekaan republik ini.
361

        

Bangunan kampus sendiri berdekatan dengan museum Islam indo-

nesia. Bangunan fisik di Unhasy sendiri selain dilengkapi fasilitas perku-

liahan juga dilengkapi dengan Pondok Pesantren Mahasiswa. Dimana 
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 Observasi, 05 Februari 2020 
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 Wawancara, Jasmiantao, 20 Agustus 2020  
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 Solihudin Wahid, (dokumentasi PP Tebuireng) Menjaga Warisan Hadratussyikh  KH. M. 

Hasyim Asy‟ari, 2020 
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POMAS sendiri dibawah naungan Warek 3 bagian kemahasiswaan.
362

  

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa Pesantren Tebuireng 

dan kampus Unhasy dihuni ribuan santri dan juga mahasiswa dengan 

mengindahkan kelayakan dan fasilitas, menyesuaikan dengan perkem-

bangan jaman.    

2) Bahasa 

Pondok pesantren Tebuireng dalam penggunaan bahasa keseharian 

tidak mewajibkan salah satu bahasa tertentu. Dalam hasil wawancara 

dengan Mohammad Ramdhan yang merupakan santri dan juga mahasisi-

wa S2 menjelaskan bahwa pada dasarnya di Tebuireng ,santri bebas 

menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Hal yang paling terpent-

ing dalam penggunaan bahasa adalah wujud sopan santun dalam berkata 

dan berbicara. Hal ini sebagai wujud konsep tasammuh yang dilakukan 

oleh pesantren untuk bisa menghargai perbedaan santri. Tetapi kalau su-

dah masuk sebagai anggota daerah bahasa Arab dan Inggis santri harus 

mengikuti aturan yang ada.
363

 

Hasil wawancara tersebut diperkuat hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti bahwa yang digunakan di pondok Pesantren dapat dikelom-

pokan menjadi lima yaitu:
364

 

a) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam proses belajar mengajar 

(PBM)dan kegiatan belajar (KBM). Dalam memberi makna kitab seo-

rang ustadz menggunakan bahasa Jawa, tetapi dalam memberi penje-
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 Observasi,  05 Februari 2020 
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 Wawancara, Muhammad Ramdan, 05 Februari 2020 
364

 Observasi, tebuireng dan Unhasy, 05 Februari 2020 
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lasan menggunakan bahasa Indonesia 

b) Bahasa Jawa. Mayoritas santri menggunakan bahasa jawa. Hal ini ti-

dak terlepas dari asal santri yang mondok.  

c) Bahasa madura. Santri berbahasa madura, lambat laun akan mema-

hami bahasa jawa 

d) Bahasa Arab bagi santri merupakan santri yang bermukim di wilayah 

bahasa 

e) Bahasa Inggis bagi santri merupakan yang bermukim diwilayah baha-

sa 

  Dalam lembaga Unhasy sendiri dalam penggunaan bahasa ke-

seharian banyak menggunakan bahasa jawa halus. Sedangkan dalam 

suasana formal menggunakan bahasa Indonesia, inggris dan Arab. 

Kebebasan berbahasa di Unhasy sendiri sangat sangat diutamakan. 

Bahsa dalam hal ini tidak hanya yang bersifat verbal. Melainkan juga 

hal-hal yang menenkan nilai-nilai etika dan estetika dalam berbahasa. 

Dalam hal ini penekanan akhlak dan moral dalam berbahasa sangat 

diutamakan.
365

  

  Dari penjelasan diatas bahwa kebebasan bagi santri dalam 

menngunakan bahasa daerah masing masing menunjukan dite-

rapkanya nilai tasamuh di pondok pesantren Tebuireng. Sedangkan 

pengembangan bidang bahasa Arab dan Inggirs  menunjukan adanya 

penerapan nilai islahiyyah (perdamaian), tatawwuriyah(keterbukaan) 
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 Observasi, tebuireng dan Unhasy, 05 Februari 2020  
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dan nilai amar ma‟ruf nahi munkar. Hal ini telah membuktikan bahwa 

penguatan karakter religius moderat dalam pembinaan kualitas santri 

dan juga mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan ilmunya.   

3) Penggunaan teknologi dan produk kreasi artistik 

Seiring berkembangnya teknologi informasi, timbul ketakutan 

berlebih terhadap arusnya yang sangat deras, sehingga ada anggapan 

bahwa perkembangan itu hanya berdampak negatif, atau dominan 

mengarah ke arah mudharat. Padahal, tak ubahnya sebagai alat, TI bi-

sa juga dimanfaatkan sebagai sarana syiar dan dakwah Islam yang cu-

kup efektif. 

Alm. Ir. KH. Alihuddin Wahid merupakan alumni ITB. Secara 

kapasitas keilmuan telah mengembangakan kelembagaan Unhasy 

menjadi kampus yang mengendepankan aspek teknologi dalam pem-

belajaran.
366

 Dari sistem pendidikanya, Pondok pesantren Tebuireng 

termasuk pondok pesantren salafiyah. Pondok pesantren ini telah 

menggunakan manajemen berbasis teknologi modern. Wujud peng-

gunaan teknologi adalah dilengkapi dengan teknologi informasi dan 

jaringan internet untuk bisa memfasilitasi mahasiswa agar perkem-

bang sebagaimanan tuntunan jaman.
367

 Secara kelembagaan Unhasy 

merupakan perguruan tinggi pesantren yang memiliki fakultas tekno-

logi dan informasi. 

Dalam dokumentasi Tebuireng.online dijelaskan KH. Abdul 
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Hakim Mahfudz atau Gus Kikin   

“Syiar Islam ini yang mana dengan adanya teknologi informa-

si kita sering berpikir dampak negatif, kita jarang berpikir 

dampak positif tentang syiar Islam melalui teknologi informa-

si”
368

 

Hal ini menunjukan bahwa kekuatan penggunaan media in-

formassi dan teknologi dipondok pesantren adalah sikap modernisasi 

dalam mengukuti perkembangan jaman. Sikap melek informasi dan 

keterbukaa merupakan wujud moderatisme dan tentunya didasari 

dengan nilai-nilai  kepesantrenan.    

4) Cerita yang dihidupkan.   

Pondok pesantren identik dengan sejarah perjuangan Kyai da-

lam proses pendirianya. Cerita tentang kisah pesantren paling tidak di 

klasifikasi menjadi dua yakni:  

a) Cerita ketokohan dan keteladanan 

 Cerita ketokohan banyak menceritakan kelebihan yang di-

milki oleh para pendiri dan keturunanya yang patut di cotoh oleh san-

tri, bahkan santri dengan sendirinya termotivasi untuk meneladaninya. 

Cerita tokoh pendiri dan juga pengasuh menjadi panutan santri untuk 

meniru mulai dari cara berpakaian hingga cara jalan. Berikut hasil 

wawancara dengan Firman Hidayat yang merupakan pengurus pe-

santren Tebuireng dan mahasisiwa Unhasy. 

Cerita keteladan Mbah Hasyim (Hadratussyaikh KH. M Ha-

syim Asy‟ari) dalam jiwa nasionalis sudah menjadi hal layak 

umum. Beliau selain menjadi sosok panutan santri tebuireng 
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juga menjadi tokoh nasional (pahlawan nasional). Kitab-kitab 

karangan mbah hasyim, buku buku penelitian tentang pemiki-

ran mbah hasyim dan symbol-simbo foto dan postering semu-

anya bergambarkan mbah hasyim. Hal inilah menjadikan ceri-

ta yang dipalikasikan dalam bentuk tindakan dan juga pemiki-

ran. 
369

  

 

Selain Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy‟ari di dalam KH 

Wahid Hasyim dan juga KH. Abdurahman Wahid (Gusdur) juga me-

rupakan tokoh yang di idolakan dan selalu ditanamkan dalam keseha-

rian santri dan juga mahasiswa. 

Dalam dokumentasi perputakaan Tebuireng dan Juga perpus-

takaan Unhasy terlihat karangan dari Hadratussyaikh KH. M. Hasyim 

Asy‟ari, KH. Wahid Hasyim dan juga buku buku tentang Gusdur 

menghiasi ruang baca diperpustakaan.
370

   

Buku buku kepesantren dan juga buku sejarah perjuangan  

merupakan salahsatu media untuk tranformasi keteladanan tokoh pe-

santren Tebuireng. Dua sosok pahlawan nasional Hadratus Syeh KH. 

Hasyim Asy‟ari dan KH. Wahid Hasyim adalah pahlawan yang tidak 

hanya di idolakan di lingkungan pesantren melainkan juga di idolakan 

oleh masyarakat Indonesia.    

b) Cerita kelembagaan   

Cerita kelembagaan merupakan cerita yang dihidupkan dari 

generasi ke generasi terkait dengan trasformasi kelembagaan yang 

terkait dengan pengembangan dan keberhasilan Manajemen SDM 
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 Wawancara, Firman Hidayat 05 Februari 2020 
370

 Dokumentasi Pondok Pesantren Tebuireng dan Unhasy 2020  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

239 

pondok pesantren.  

Berikut hasil wawancara dengan santri senior dan juga meru-

pakan mahasiswa Uhhasy sebagai berikut:  

Diantara cerita kelembagaan yang dihidupkan adalah terkait 

santri yang melanggar peraturan pondok pesantren, maka ke-

lak ilmunya tidak bermanfaat bagi masyarakat, jika tidak 

menghormati guru, maka ilmunya tidak berkah, jika sering 

tawassul  untuk para pendiri pesantren dan masyayikh serta 

melakukan suatu riyadhah dan mujadalah  untuk kemaslaha-

tan pondok pesantren kelak akan menjadi santri yang sukses 

di masyarakat.
371

   

     

Zainul Fanani yang merupakan alumni Unhasy menceritakan 

tentang pengalaman ketika menimba ilmu di pondok pesantren, aturan 

lembaga dalam medidik dan membiasakan agar santri dan juga maha-

siswa patuh terhadap aturan.
372

   

5) Cara menunjukan emosi 

Lembaga pondok pesantren Tebuireng dalam menunjukan 

emosi  pesantren terwakili oleh kelembagaan, jika ada orang yang 

menetang hakikat dari visi dasar organiasi. Emosi responsive diwu-

judkan dengan sikap formal baik tulisan mapun dengan argumentasi 

yang kuat berdasarkan dalil-dalil naqli (alqur‟an dan al-hadist).  

6) Kegiatan bersama terkait budaya religius moderat 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diatara kegiatan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Untuk membangun religiusitas mahasiswa salahsatunya adalah 
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pembacaan tawassul pada pengarang kitab ataupun buku ketika 

akan memulai mengaji ataupun proses pembelajaran di kuliah. 

Tujuan dari tawassul adalah  agar santri dan juga mahasisiwa di-

berikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang 

berkah dan bermanfaat. Dr Fathur Rahman yang merupakan Ka-

prodi PBA Unhasy menjelaskan dalam wawancara; 
373

 

Untuk membangun religiusitas di Tebuireng baik dalam ke-

giatan proses pembeajaran di pesantren mapun di lembaga 

formal seperti proses pembelajaran kyai, ustad dan juga tena-

ga pengajar yakni dosen selalu mendahului dengan do‟a, yang 

bertujuan untuk penguatan nilai keberkahan dan kebermanfaa-

tan ilmu. Selai itu juga bentuk penghargaan terhadap karya 

yang telah ada.  

 

b) Pembacaan tahlil  

Sebagai wujud internalisasi nilai-nilai pesantren dalam 

aktifitas harian santri dan juga mahasiswa kegiatan pemncaan tah-

lil mrtupakan aktifitas yang sudah menginternalisasi dalam kese-

harian. Kegiatan pembacaan tahlil di PP Tebuireng sendiri dilak-

sanakan setiap selesai sholat lima waktu.  

c) Tadarrus Al-qur‟an 

Dalam kegiatan harian santri dan juga mahasiswa, kegia-

tan menghatamkan Al-Qur‟an dalam keseharian telah menjadi ke-

biasaan.     

d) Tradisi ziarah dan haul 

Kegiatan ini telah membumi pada kalangan santri  dan PP 
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Tebuireng. Dalam aktiftas harian pesantren kompleks pesantren 

tidak pernah sepi dari aktiftas penziaroh. Dalam observasi peneliti 

pada tanggal 05 februari terlihat aktifitas santri melakukan kegia-

tan ziarah kubur dimakam para masyayikh  PP Tebuireng .   

e) Tranmisi melalui kitab kuning  

Karya hadrastus syeh KH. Hasyim Asy‟ari menjadi bukti 

bahwa kalimannya menjadikan ulama tersohor di jaga nusantara 

dan dunia. Internalisasi nilai-nilai pemikiran hadrastus syeh KH. 

Hasyim Asy‟ari di PP Tebuireng sendiri di tranmisikan melalui 

kegiatan belajar mengajar baik dilembaga pesantren maupun di-

lembaga formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.  

f) Seminar kebangsaan  

Seminar kebangsaan di lembaga ini telah menjadi bagaian 

dari visi besar lembaga yang didirikan oleh hadrastus syeh KH. 

Hasyim Asy‟ari. Slogan “ Hubbul waton minal iman” merupakan 

pecutan semangat yang telah di wariskan oleh hadrastus syeh KH. 

Hasyim Asy‟ari untuk santri.     

g) Penerbitan majalah Tebuireng 

Majalah Tebuireng merupakan wadah untuk mentrasfor-

masikan sikap kritis santri dalam bentuk tulisan. Pikiran seperti 

opini dan artikel. 

7) Upacara dan acara 

Tebuireng sendiri merupakan pondok pesantren yang memilki se-
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jarah untuk memperjuangankan kemerdekaan Negara Indonesia. Jiwa ji-

wa religius dan nasionalisme di pesantren Tebuireng telah menjadi satu 

kesatuan yang mendarah daging. Sikap moderat dan sikap cinta tanah air  

telah dibuktikan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan RI 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus tentang 

salah satu kegiatan upacara yang menerapkan nilai religius moderat: 

Selain hari besar Islam yang biasa dirayakan adalah maulid 

Nabi, Isra‟ Mi‟raj dan 1 Muharram ada juga upacara yang di-

lakukan yakni hari Kemerdekaan RI, hari santri, kesaktian 

pancasila. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk pengua-

tan nilai-nilai religiusitas dan nasionalis.
374

     

   

 Dari kegiatan tersebut terlihat jelas bahwa internalisasi nilai-

nilai panca kesadaran santri yakni dalam bentuk cinta kepada tanah air 

merupukan perwujudan nilai religius moderat yang dibangun oleh 

pondok pesantren  

8) Semangat kerja 

Semangat kerja yang ditunjukan oleh pondok pesantren dalam 

melahirkan akademisi religius moderat didasarkan pada jihad nilai amar 

ma‟ruf nahi munkar 

9) Struktur kepengurusan 

Dalam struktur kepengurusan yang ada di UNHASY sendiri dida-

sarkan pada kompetensi yang ada.   

10) Symbol 

a) Postering yang berisi kata kata mutiara 

                                                             
374

 Wawancara, Galuh, 05 Februari 2020 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

243 

Hadratus Syeh KH Hasyim Asya‟ari merupakan tokoh sentral 

di pesantren Tebuireng maupun di Unhasy. Dalam dokumentasi 

ponpes terlihat foto dan slogan pediri menjadi hiasan dinding yang se-

lalu dibaca dan direnungkan oleh santri dan juga masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

Gabar 4.4 Kata Mutiara Hadratus Syeh KH Hasyim Asya‟ari 

Gambar diatas berisi tentang kata mutiara yang sering di-

ucapkan oleh Hadratus Syeh KH Hasyim Asya‟ari. Tulisan terletak 

disamping makam yang sering di datangi para penziaroh yang ber-

bunyi: ” jika suatu amal tidak dilandasi keikhlasan maka tidak akan 

tambah kecuali kegelapan di dalam hati, barang siapa yang berserah 

diri pada Allah maka Allah akan memihak kepadanya”
375

 

Dari hasil wawancara dengan santri dan juga mahasiswa Un-

hasy menjalskan bahwa kata mutiara yang berada disamping makam 

merupakan pijakan santri untuk ikhlas dalam segala hal, termasuk 

mencari ilmu.
376

 

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa hakikat dari hi-
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dup adalah nilai ikhlas, dan hal itu telah tertuang pada nilai kebaktian 

santri agar terus di pribumisasikan pada diri sendiri dan juga kelak di 

masyarakat.  

b) Musium Islam Indonesia 

 

 

 

 

 

Gambar  4.5 Musium Islam Indoenesia KH.Hasyim Asy‟ari 

Dalam dokumentasi falsafah pendirian museum ini tidak ada-

lah mengenalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh para wali ketika ber-

dakwah ke tanah nusantara yang mengajarkan dan mendakwahkan 

melalui media dakwah santun dan damai. 

c) Kalender 

Kalender merupakan media informasi lembaga pesantren Te-

buireng. Dalam Unhasy sendiri berdasarkan dokumentasi yang ada 

terlihat bahwa sosok KH.Hasyim Asy‟ari adalah sosok kunci dalam 

pengembangan kampus yang bercirikan Islam Indonesia. 

 

Gambar 4.6  

Kalender Unhasy Tahun 2020 
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d) Gerak tubuh 

Gerak tubuh yang diajrkan oleh KH. Moh. Zuhri Zaini adalah 

nilai tawadlu (menunduk) dalam berjalan. Pelan dan santai dalam ber-

jalan. Dan yang banyak  ditiru adalah nilai ketawaduan dan keseder-

hanaan dalam keseharian 

e) Jargon jargon 

Jargon yang selalu dijadikan sebagai falsafah keseharian santri 

adalah “hubbul wathan min al-iman: yang merupakan fatwa 

dan jargon dari Hadratussyaikh KH Hasyim Asy‟Ari pendiri NU 

KH.Hasyim Asy‟ari.  

Selain itu juga puji-pujian lirik syair tanpa weton karangan 

gusdur menjadi cara unik tersendiri untuk bisa memberikan hakikat 

dari nilai-nilai kehidupan. Berikut syair tanpa weton karangan gusdur 

yang cukup membumi dan sering dilantunkan di masjid-masjid dan 

juga cara pengajian. 

Astaghfirulloh Robbal baroyaah Astaghfirulloh Minal Khothoyah 

Robbi zithni 'ilmannafii'aaWawaffiqni 'Amalaan sholikha 

Ya roshulalloh salam mun'alaika Ya rofi'asyaaniwaddaarojii' Ath-

fataiyajii rotal'alaami 

Ya Uuhailaljudiwalkaromi Ya Uuhailaljudiwalkaromi 

Ngawiti ingsun nglara syi'iran  

Kelawan muji pareng pengeran  

Kang paring rohmat lan kenikmatan  

Rino wengine tanpo pitunganRino wengine tanpo pitungan 

Duh bolo konco prio wanito 

Ojo mung ngaji syare'at bloko 

Gur pinter dongeng nulis lan moco 
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Tembe mburine bakal sangsoro 

Tembe mburine bakal sangsoro 

Akeh kang apal Qur'an Hadist e 

Seneng Ngafirkeh marang liyane 

Kafir e dewe Ga' di gatekke 

Yen isih kotor ati akale Yen isih kotor ati akale 

Gampang kabujuk Nafsu angkoro 

Ing pepaese Gebyare ndunyo Iri  lan meri sugi e tonggo 

Mulo atine peteng lan Nisto Mulo atine peteng lan Nisto 

Ayo sedulur Jo nglale ake Wajib e ngaji sak pranatane 

Nggo ngandelake iman Tauhid e 

Baguse sangu mulyo matine Baguse sangu mulyo matine 

Kang aran sholeh bagus atine Kerono mapan sari ilmune Laku to-

rekot lan ma'rifate 

Ugo hakekot manjing rasane Ugo hakekot manjing rasane 

Alqur'an kodhim wahyu minulyo Tanpo tinulis iso diwoco Iku we-

jangan guru waskito 

Den tancep ake ing njero dodo Den tancep ake ing njero dodo 

Kumantel ati lan pikiran Mrasuk ing badan kabeh njeroan  

Mukjizat rosul dadi pedoman  

Minongko dalan manjing e iman Minongko dalan manjing e iman 

Kelawan Alloh Kang maha Suci Kuduh rangkulan rino lan wengi 

Di tirakati di riadhoi  

Dzikir lan suluk jo nganti lali Dzikir lan suluk jo nganti lali 

Urip e ayem rumongso aman Dununge roso tondo yen iman Sabar 

nerimo snajan paspasan 

Kabeh tinakdir saking pengeran Kabeh tinakdir saking pengeran 

Kelawan konco dulur lan tonggo Kang podo rukun ojo daksio  

Iku sunnah e rosul kang mulyo Nabi muhammad panutan kitoNabi 

muhammad panutan kito 

Ayo nglakoni sekabeane Alloh kang bakal ngangkat drajate Sena-

jan ashor toto dhohire  

Ananging mulyo makom drajat e Ananging mulyo makom drajat e 

Lamun palastro ing pungkasane Ora kesasar roh lan sukmane  
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Den gadang Alloh syuargo manggone Utuh mayite ugo ules Utuh 

mayite ugo ules 

Ya roshulalloh salam mun'alaika Ya rofi'asyaaniwaddaarojii' Ath-

fataiyajii rotal'alaami  

Ya Uuhailaljudiwalkaromi Ya Uuhailaljudiwalkaromi.
377

 

Arti secara bahasa dari syair tanpa weton sebagai berikut: 

[Ku mohon ampun kepada Allah, Tuhan sekelian MakhlukKu mohon 

ampun kepada Allah atas segala kesalahanTuhanku, tambahkanlah kepa-

daku imlu yang bermanfa'atTolongilah aku untuk beramal kebaikanDuhai 

Utusan Allah, semoga keselamatan tetap atasmuDuhai yang luhur budi 

dan darjatnya Rasa cintaku padamu duha Nabi pemimpin sekelian alam-

Duhai ahlinya kedermawanan dan kemurahan hati 

Ku awali dengan lantunan sya'ir dengan memuji kepada Tuha-

nYang memberi rahmat dan kenikmatan Siang dan malam tanpa perhi-

tungan 

Wahai sahabat, pria dan wanita Jangan cuma mempelajari sya-

ri'at/hukum belaka Hanya pandai bercerita, menulis dan membaca Tapi 

akhirnya akan sengsara 

Banyak yang hafal Hadith dan Qur'anTapi suka kafirkan sauda-

ranya yang lain Kekafirannya sendiri tidak diperhatikan Karena kotornya 

hati dan fikiran 

Mudah terpujuk nafsu angkara Dalam hiasan gemerlapnya dunia 

Iri dan dengki dengan kekayaan tetangga Maka hatinya gelap dan nista 

Ayo saudara jangan melupakan Kewajiban mengaji sekali den-

gan aturannya Untuk mempertebal iman dan tauhid kita Sebagus-

bagusnya bekalan, mulia hatinya 

Yang disebut soleh adalah baik hatinya Kerana sebati lengkap 

ilmunya Melakukan tarekat dan makrifatnya Dan juga hakikat, yang san-

gat meresap rasanya 

Al-Qur'an Qodim wahyu muliaTanpa ditulis, boleh dibaca Itulah 

petua Guru yang tajam mata batinnya Ditusukkan di dalam dadaSelalu 

lekat di hati dan fikiran Meresap kental di seluruh anggota badan Mukji-

zat Rasul/Al Qu'ran jadi pedoman Sebagai laluan jalan masukknya iman 

Kepada Allah Yang Maha Suci Harus mendekatkan diri siang 

dan malam Diusahakan dan diperjuangkan, Dzikir dan suluk/kelakuan 

jangan sampai dilupakan 

Hidupnya tenteram merasa amanItulah petanda rasa mantapnya 

iman Sabar menerima meski hidupnya hanya cukup makanSemuanya itu 

adalah takdir dari Tuhan 

Terhadap teman, saudara dan tetangga Hidup rukunlah, jangan 

bertengkar Itu sunnahnya Rasul yang mulia Nabi Muhammad tauladan 

kita 

Marilah kita jalani keseluruhannya Allah yang akan mengangkat 

darjat kita Walaupun rendah tampil luarannya Namun mulia kedudukan 

darjat di sisinya 
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Saat ajal menjelang di akhir hayatnya Tidak tersesat roh dan 

sukmanya Dirindukan Allah, syurga tempatnya Utuh jasadnya, juga kain 

kafannya 

Dari utusan Allah, semoga keselamatan tetap atasmu Duhai yang 

luhur budinya dan tinggi derajatnya Rasa cintaku padamu duhai Nabi 

pemimpin sekelian alam Duhai ahlinya kedermawanan dan kemurahan 

hati]   
Dari syair diatas dapat dijelaskan bahwa hakikat dari hidup 

adalah perdamaian. pengarang berpesan kepada kita sesama manusia 

untuk selalu hidup rukun. Meskipun berbeda agama, ras, suku, dan 

lain sebagainya, kita harus tetap berbuat baik. Seperti perkataan Al-

marhum KH Abdurrahman Wahid “Tidak penting apapun agama atau 

sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua 

orang, orang tidak pernah bertanya apa agamamu,”. Dan juga, menu-

rut pengarang hidup rukun merupakan sunnah Rasul SAW yang men-

jadi suri tauladan kita. Dengan hidup rukun, maka hidup kita akan 

aman dan tentram. 

f) Model pakaian  

Model pakaian Hadratussyaikh KH Hasyim Asy‟Ari sendiri 

dalam dokumentasi gambar yang telah beredar identik dengan jubah 

putih  dengan ikat kepala surban dan memakai tongkat. Sedangkan 

KH Wahid Hasyim yang merupakan putra Hadratussyaikh KH Ha-

syim Asy‟Ari telah terbiasa memakai Jas dan celana dengan memakai 

kopyah hitam khas Indonesia.  
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Gambra 4.7  

Hadratussyaikh KH Hasyim Asy‟Ari dan KH Wahid Hasyim 

 

11) Tokoh yang di idolakan 

Tokoh yang di idolakan adalah para masyayikh pondok pesantren 

Tebuireng.  KH Hasyim Asy‟Ari dan KH Wahid Hasyim  merupakan so-

sok panutan dalam pengembnagan pendidikan pesantren. KH Hasyim 

yang merupakan sosok yang religius nasionalis dengan keseimbangan ka-

rakter modern KH Wahid Hasyim menjadikan PP Tebuireng eksis dalam 

syiar Islam. Dalam kaitanya dengan akademisi religius moderat Gudur di-

jadikan tokoh contoh ketika berbicara persoalan inklusivitas.     

b. Nilai yang dipegang teguh  

Berekenaan dengan nilai-nilai yang dipegang teguh di pondok pe-

santren Tebuireng berdasarkan hasil wawancara bahwa “ dipondok pe-

santren tebuireng  ini nilai-nilai aswaja sangat dipegang teguh, baik oleh 

individual santri maupun oleh pondok pesantrn secara kelembagaan.
378

 

Dalam dokumentasi pesantren Tebuireng dijelaskan bahwa nilai-
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nilai yang dikembangka di pondok pesantren dibagi menjadi dua, yakni; 

nilai esensial dan juga nilai instrumental.
379

 

Nilai –nilai esensial meliputi;  

1) Al-Jihad (perjuangan) 

Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak 

terlepas dari sosok Kyai Hasyim. Jihad pada masa penjajahan merebut 

kemerdekaan tida tentunya memakan tenaga dan pikiran. Dalam dokum-

netasi sejarah kemerdekaan Indonesia Mbhak Hasyim merupakan sosok 

pahlawan yang menjadi garda terdepan melawan penjajah di Indonesia. 

Dalam konteks sekarang dalam petikan wawancara dengan Kaprodi PBA 

menjelaskan bahwa kegiatan ijtihad dalam era sekarang ini adalah menja-

ga persatuan dan kesatuan bangsa. Jika sebagai santri ataupun mahasiswa 

maka jihad yang paling penting adalah memerangi kebodohan.
380

 

2) Al-I‟tihad (persatuan) 

Kiai Hasyim merupakan sosok yang terbuka yang memandang 

perbedaan sebagai keniscayaan. Nilai persatuan di Pondok pesantren te-

buireng tidak hanya digalang dikalangan internal pesantren. tujuan dari 

haikat nilai ini adalah menghilangkan fanatisme golongan.  

3) At-Tasamuh (toleransi) 

Bersikap lapang hati, peduli, toleran, anti kekerasan, menghargai 

perbedaan, dan menghargai hak orang lain. kelima poin itulah yang dite-

rapkan oleh Pesantren tebuireng untuk mendidik dan membekali santri-
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santrinya. 

4) Al-I‟tima‟ al-Nafis (kemandirian) 

Pesantren identic dengan jiwa kemandirian yang ditanamkan ke-

pada santri dalam keseharian. Para santri harus secara matang merencana-

kan kapan waktunya mandi, biar tidak telat untuk mengikuti kegiatan be-

rikutnya, kapan makan kapan sholat dan  seterusnya. Kalau seorang santri 

keliru dalam perencaannya , niscaya ia akan jadi santri yag sering telat 

mengikuti suatu kegiatan dikarenakan kurang matangnya suatu perencaan 

itu. Dan ini akan berdampak juga pada kegiatan kegiatan yang sudah ter-

jadwal Sebelumnya.
381

 

5) Al-Ikhlas (ketulusan) 

Nilai keihlasan merupakan nilai yag sangat fundamental dalam di-

ri seorang santri. Dalam membentuk jiwa relegisu dan moderat tentunyan 

santri secara dohir dan batin harus memiliki jiwa yang ikhlas.  

6) Uswatun Hasanah (ketauladanan) 

Karakter penting dalam kehidupan santri adalah uswatun hasanah 

yang diberikan oleh kyai kepada santri. Santri akan mengikuti kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan oleh pengasuh dalam keseharian.  

Sedangkan nilai-nilai instrumental meliputi; wisdom (kebijaksa-

naan), bebas terpimpin, kolektivitas, relasi Kiai-santri-masyarakat , etos 

belajar da kesederhanaan.
382

 

Dalam dokumentasi sejarah PP Tebuireng dijelaskan bahwa pada 
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tahun 2015 Gus Sholah telah merumuskan dari berbagai nilai diatas men-

jadi lima nilai dasar yakini; nilai ikhlas, jujur, kerja keras dan toleransi. 

Dalam istilah PP Tebuireng adalah “prinsip jatidiri santri”  

Hal yang sangat Nampak dalam kehidupan individual santri ada-

lah meneladani akhlak kyai, ustaz dan sesame teman yang mengamalkan 

nilai-nilai pesantren. 

Dalam kelembagaan pondok pesantren diperkuat oleh hasil do-

kumentasi bahwa nilai-nilai pondok pesantren dalam melahirkan akade-

misi religius dapat diartikulasikan sebagai berikut: 

1) Tujuan pondok pesantren, dan lembaga organisasi dibahwahnya 

2) AD/ART, tata tertib dan progam kerja pesantren  

3) Penyusunan dan pengembangan kurikulum  

4) Proses pembelajaran     

c. Asumsi Dasar yang mendasari 

1) Keyakian diri 

Dalam melahirkan akademisi religius moderat, keyakinan 

yang dipegang teguh oleh santri dengan sangat kuat adalah ikhlas da-

lam belajar dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah dijadikan 

dasar santri dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pesantren mau-

pun ketika dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini Mif Rochim  

menjelakan bahwa keyakinan yang mendasari sikap religius moderat 

adalah sifat ketuhanan, kemanusiaan, materialisme spiritualisme, 

menggabungkan antara wahyu dan akal  antara  maslahah am-
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mah (al-jamaaiyyah) dan maslahah individu (al-fardiyyah).
383

 

2) Ideologi Islam Ahlus Sunah Wal Jamaah 

Ideologi ini merupakan dasar ideologi yang diyakini oleh ja-

maah Nahdlatul Ulama yang ada di di Indonesia. PP Tebuireng meru-

pakan pesantren yang secara organisasi keislaman adalah lembaga 

yang menjadi tempat berdirinya Nahdlatul Ulama.  

Keyakinan bahwa ideologi Ahlus Sunah Wal Jamaah adalah 

yang bisa menyelamatkan pengikutnya di akhirat nanti sebagaimana-

na sabda Nabi yang artinya: 
384

 

Abdullah bin Umar, Ia berkata “Rasulullah SAW. Bersabda 

“Niscaya akan datang kepada ummatku suatu perbuatan yang 

dilakukan juga kaum Israil, nyaris laksana langkah sepasang 

sandal, sehingga jika salah seorang kaum Israil berzina den-

gan ibunya dengan terang-terangan maka hal itu juga akan ter-

jadi di ummatku. Sesungguhnya kaum Israil akan bercerai-

berai menjadi 72 aliran, dan ummatku pecah menjadi 73 ali-

ran, semua masuk neraka kecuali satu,” Sahabat bertanya 

“Siapa yang satu itu wahai Rasulullah?” Beliau menajwab “ia-

lah mereka yang berpegang teguh pada aqidah yang sama 

dengan aku dan sahabatku” (HR. Tirmidzi, No 2641). 

 

Hadist diatas menjadikan para santri dan juga maha-

siswa selalu bersemangat untuk mengamalkan ajaran Ahlus 

Sunah Wal Jamaah. 

Dari penjelasan diatas konstruksi budaya pesantren dalam melahirkan 

akademisi religius moderat falsafah kyai yang diwujudkan melalui dawuh 

kyai dibangun melalui artifak, baik yang nampak atapun tidak nampak na-

mun bisa diraskan. Dalam PP Tebuireng sendiri konstruksi budaya relegius 
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moderat di dasarkan pada pribumisasi budaya pondok pesantren dalam kehi-

dupan sehari-hari-hari. Konstruksi al-wasathiyah yang dikembangkan dan 

dicerminkan oleh para santri, sebagaimana tercermin dalam ajaran Islam 

antara lain dalam hal akidah (keyakinan), ibadah (pelaksanaan hukum dan 

ritual keagamaan), dakwah (syiar agama), dan akhlak (etika) 

 

2. Proses Internalisasi Budaya Pesantren di Universitas Hasyim Asy’ari 

Dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat. 

Universitas Hasyim Asy‟ari di dirikan pada masa kepemimpinan 

Kiai Muhammad Yusuf Hisyam yang memimpin Tebuireng dari tahun 

1965-2006. Selama 41 tahun memimpin Tebuireng banyak memberikan 

kemajuan. Salahsatunya dalah pendirian perguran tinggi Islam (IKAHA) 

yang sekarang telah berubah menjadi Unhasy.
385

  

Universitas hasyim Asy‟ari (UNHASY), sebenarnya bukan nama 

perguruan tinggi baru di jajaran pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai 

perguruan tinggi berbasis pesantren, Unhasy secara resmi menyelengga-

rakan pendidikan bagi para calon sarjana sejak 22 Juni 1967.
386

 Pada 1 

September 1988, perguruan tinggi yang didirikan oleh KH. Yusuf Ha-

syim, pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang, berubah menjadi Institut 

Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA). Perubahan dari UNHASY menja-

di IKAHA dilatar belakangi oleh Surat Keputusan Menteri Agama RI, 

Nomor 3 Tahun 1987, tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta 
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(PTAIS).
387

  

Pada tahun 2013 berdasarkan Keputusan Mendikbud RI Nomor: 

278/E/O/2013, Unhasy resmi terlahir kembali. Perubahan dari Ikaha 

menjadi Unhasy seiring dengan turunnya Surat Keputuan (SK) Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang berdirinya Unhasy dengan 15 

program studi. Kelahiran kembali UNHASY disambut dengan sejumlah 

langkah, salah satunya, integrasi kurikulum agama dengan kurikulum 

non-agama di Program Studi (Prodi) agama, serta melakukan integrasi 

kurikulum non-agama dengan kurikulum agama di prodi non-agama.
388

 

Kiai Muhammad Yusuf Hisyam merupakan putra bungsu pasangan 

Kyai Hasyim Asy‟ari dengan Ny. Nafiqoh. Dalam masa kepemimpinan 

Kiai Muhammad Yusuf Hisyam atau yang biasa dikenal Pak Ud pola ke-

pengasuhan kolektif mulai dikenalkan.
389

  

Salahsatu reformulasi krusial dalam proses belajar mengajar di 

kampus adalah penerapan perkuliahan bersama antara Mahasiswa dan Ma-

hasiswi. Penekanan yang dilakuakn oleh Pak Ud pada waktu itu adalah ni-

lai keterbukaan bahwasanya dalam kehidupan masyarakat tidak memisah-

kan antara pergaulan kehidupan sehari-hari antara pria dan wanita. Dalam 

konteks ini proses pembinaan agar tidak terjerumus kedalam pergaulan be-

bas, perlu untk mengarahkan interaksi merka pada tujuan-tujuan yang ber-
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guna.
390

    

Dalam konteks proses internalisasi budaya pesantren di pegruan 

tinggi di dasari pada tujuan pendiria pendidikan tinggi yakni; mencetak 

akademisi yang berkarakter kepesantrenan. Dalam hal proses internalisasi 

budaya pesantren di perguruan tinggi Mif Rokhim menjelaskan bahwa ke-

giatan pengenalan atau taa‟ruf  yang di lakukan melalui kegiatan pengena-

lan mahasiswa baru atapun postering, dan juga melalui kegiatan pondok 

mahasiswa, proses pembiasaan, proses internalisasi dan institusionalisasi 

merupakan rangkaian yang di wujudkan melalui keterlibatan pemimpin, 

pengembangan kurikulum dan juga bangunan iklim yang berkarakter kepe-

santren.
391

     

Dalam pandangan Jasminato yang merupakan alumni dan juga do-

sen di UNHASY menjelaskan;
392

 

“ dulu saya masuk IKAHA, jurusan pendidikan bahasa Arab. Nuansa 

yang terbangun ketika masuk ke kampus pada waktu itu terbangun 

suasana pondok. Hal ini tidak terleas dari mahasiswa yang kebanya-

kan adalah alumni pondok pesantren yang telah banyak memahami 

mengenani karakter pesantren.  Suasana berubah setekah  diterbitkan 

sk UNHASY, hal ini tidak lain karena mahasiswa yang ada disini he-

trogen. Bahkan banyak yang tidak bisa ngaji. Tentunya ini menjadi 

pekerjaan berat pengelola untuk bisa menginternalisasikan nilai-nilai 

pesantren kepada mahasiswa. 

 

Hal yang sama juga di jelaskan oleh alumni IKAHA yakni bapak 

Zainul Fanani yang menjelakan bahwa budaya yang ada di pesantren Te-

buireng juga membudaya pada mahasiswa yang melanjutkan ke pergruan 

                                                             
390

 Dokuemtasi Zuhri Misrawi ( Hasratussyaikh KH. Hasyim Asy‟ari, moderasi Kemuatan 

dan Kebangsaan.  
391

 Wawancara, Mif Rokhim, 05 Februari 2020  
392

 Wawancara , Jasminato, 20 Agustus 2020 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

257 

tinggi IKAHA. Mahasiswa yang merupakan alumni pendidikan formal di 

Tebuireng pada tingkat SMA dalam tataran keilmuan kegamaan memilki 

kompetensi lebih.
393

     

Berbeda dengan keterangan yang dismapaikan oleh Wakil Rektor 3 

bidang kemahasiswaan Unhasy,yakni Dr. Mif Rokhim, yang menjelaskan; 

“ dengan dijadikanya IKAHA menjadi UNHASY membawa warna 

tersendiri dalam hal pengelolaan. Dulu mahasiswa rata-rata adalah 

alumni pondok pesantren, jadi lebih mudah untuk menanamkan nilai 

pesantren. Sejak 2013 dengan beralihnya status Universitas membawa 

dampak pada input mahasiswa, terutama pada fakultas umum atau 

non agama. Hal ini membawa PR besar bagi saya pengelola untuk bi-

sa menignkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan visi dan misi pe-

santren. oleh karenya kerjasama dalam proses internalisasi budaya pe-

santren di kampus penting dilakukan. Baik dari segi uswah  pemim-

pin, pengembangan kurikulum dan juga nuansa atau iklim kampus.
394

  

 

Dari penjelasan diatas dapat dijelakan bahwa dalam proses interna-

lisasi budaya pesantren dalam melahrikan akademisi religius modera dapat 

dilakukan melalui kepemimpinan, pengembangan kurikulum dan pemban-

gunan nuansa atau iklim kampus yang berkarakter pesantren.   

  

a. Internalisasi melalui Pemimpin 

Dalam menggali proses internalisasi budaya pesantren dalam mela-

hirkan akademisi religius moderat. Di pondok pesantren Tebuireng tidak 

hanya menjadikan sikap dan tindakan Kyai  dan  tenaga pendidik secara se-

cara personal, melainkan secara institusional nilai religius moderat telah 

menjadi prinsip sejak masa pendiri (Mbah Hasyim) hingga sampai penga-
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suh sekarang, dijadika salahsatu dari lima dasar kepribadian santri.
395

 Lima 

nilai dasar kepribadian berdasarkan dokumentasi terdiri dari; ikhlas, jujur, 

tanggungjawab, kerjakeras dan toleransi.
396

 

Berdasarkan hasil observasi selama peneliti di Tebuireng, peneliti 

melihat beberapa tamu dari warga Negara asing yang di damping oleh pen-

gurus pesantren untuk mengabadikan lingkungan pondok yang bersih dan 

asri.
397

  

Di lain kesempatan peneliti mewawancarai warek III Unhasy ter-

kait internalisasi yang dilakukan oleh pemimpin dalam melahirkan akade-

misi religius moderat sebagai berikut:  

Dalam hal ini lembaga pendidikan bisa mengambil peran strategis 

dalam menghadirkan agama subtantif bukan sumbolik yang dapat 

mempertemukan esosentris agama-agama, sehingga kehadiran 

agama dalam ruang public lebih beriorentasi pada dimensi spiritual 

etik dan moral, yang lebih berfungsi dalam menyelesaikan perma-

salahan kemanusiaan. 
398

 

 

 Proses internalisasi tidak terlepas dari pola kerjasama yang dilaku-

kan oleh pemimpin pondok pesantren dan juga perguruan tinggi dalam pri-

bumisasi nilai-nilai pondok pesantren dalam perguruan tinggi. Unhasy yang 

merupakan kampus berbasis pesantren memiliki visi besar “Universitas 

Hasyim Asy'ari adalah Pusat pengembangan ilmu pengetahuan berbasis ni-

lai-nilai keislaman untuk mencetak generasi insan kamil”.  Sendangka misi 

besar Unhasy adalah; 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ber-

nuansa religius untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan religius, 
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berwawasan kewirausahaan, menguasai teknologi informasi, menguasai 

bahasa Arab, dan bahasa Inggris. 2) Mengembangkan penelitian yang un-

ggul dalam bidang ilmu agama, ilmu umum, dan pendidikan dan pengaja-

ran. 3) Melaksanakan pengabdian kepada  masyarakat di bidang ilmu aga-

ma yang berwawasan ilmu umum dan ilmu umum yang berbasis ilmu 

agama. 4) Mengembangkan ilmu agama yang berintegrasi dengan ilmu 

pengetahuan umum. 5) Mengembangkan ilmu umum yang berbasis ilmu 

agama. 6) Menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang 

profesional yang berbasis ilmu agama. 7) Menjadikan pusat pengembangan 

pendidikan ilmu agama yang berintegrasi dengan ilmu pengetahuan umum 

dan ilmu umum yang berintegrasi dengan ilmu agama. 8) Mengembangkan 

kerja sama dengan berbagai lembaga/instansi dan stakeholders untuk ke-

berlanjutan pelaksanaan program studi dan/atau pembukaan program studi 

baru.
399

 

Berdasarkan dokumentasi lembaga semua visi fakultas hingga 

prodi tidak terlepas dari nilai-nilai kepesantrenan. Jumlah fakultas di Unha-

sy sendiri terdapat lima fakultas yakni; Fakultas Agama Islam, Fakultas 

Teknik, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu 

Pendidikan dan Pascasarjana. 
400

 

UNHASY merupakan lembaga pendidikan yang mengedepankan 

nilai-nilai pesantren sebagai pijakan dasar dalam bertindak dan bergerak. 

Dalam menjaga kualitas mutu basis pesantren,  Unhasy secara struktural 
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dipimpin oleh keturunan Hadratus  Syakh KH. Hasyim Asy‟ari yakni Al-

marhum Dr. H.C. Ir. KH Salahudin Wahid (Gus Sholah) yang baru me-

ninggal pada awal tahun 2020. Dari dokumentasi struktur organiasi tampak 

jelas ketua yayasan Unhasy adalah Prof. Dr. K.H. Imam Suprayogo meru-

paka mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  secara karir 

Prof. Dr. K.H. Imam Suprayogo merupakan sosok yang penting dalam 

pengembangan lembaga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
401

     

Dalam dokumentasi Web fakultas ilmu pendidikan prodi IPA Un-

hasy  terdokumentasi bahwa visi prodi IPA yakni; 
402

 

“Program StudiPendidikan IPA memiliki visi sebagai pusat pen-

gembangan Sarjana Pendidikan IPA yang berbasis nilai-nilai keis-

laman dan mencetak generasi insan kamil dalam penyelenggaraan 

tridarma perguruan tinggi pada tahun 2021.” 

 Sedangkan Misi prodi adalah :  

1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bernuansa religius 

untuk menghasilkan Sarjana Pendidikan IPA yang profesional dan 

religius, berwawasan kewirausahaan, mengusai teknologi informa-

si, menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. 2) Mengembangkan 

penelitian pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam untuk menghasilkan 

karya akademik unggul dan insan kamil yang bermanfaat bagi pen-

gembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3) Menyelenggara-

kan pengabdian kepada masyaakat untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan IPA dan literasi sains masyarakat yang berbasis ilmu 

agama. 4) Mengembangkan ilmu agama yang berintegrasi dengan 

ilmu pendidikan IPA. 5) Mengembangkan ilmu pendidikan IPA 

yang berbasis ilmu agama. 6) Menyelenggarakan kerjasama dengan 

berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, termasuk interna-

sionalisasi pendidikan IPA untuk meningkatkan kualitas dan kinerja 

program studi yang berintegrasi dengan ilmu agama. 

 

 Pesantren merupakan institusi yang dapat menjadi perekayasa (fu-

turologis) kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam konteks masyara-

                                                             
401

 Dokumentasi Struktur Organiasasi yayasan Unhasy Tahun 2015-2019  
402

 http://ilmupend.unhasy.ac.id/index.php/akademiknw/prodi 

http://ilmupend.unhasy.ac.id/index.php/akademiknw/prodi


digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

261 

kat yang religuous-moderat. Pondok pesantren memiliki tradisi intelektual 

yang kuat, untuk membentuk gagasan-gagasan ideal kehidupan masyarakat. 

Selain itu, pesantren memiliki legitimasi sosial dan kultural, melalui kha-

risma serta ketokohan kyai di dalam masyarakat pesantren dan umum. Pan-

dangan ini membuktikan bahwa, ada potensi pondok pesantren sebagai in-

kubator pemahaman keislaman yang pantas dijalankan di Indonesia, yang 

plural dan multikultural, sekaligus menjadi lembaga legitimasi keislaman, 

sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan dan disampaikan oleh   para Kyai 

kepada masyarakat sekitar.
403

  

 Dalam hal percaturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

semakin penting dewasa ini, gerakan revitaliasi, reaktualiasi dan refungsio-

naliasi peranan ulama yang dalam konteks akademisi bisa disebut dengan 

rektor, wakil rektor ataupun dosen Unhasy ditengah-tengah kancah kehidu-

pan masyarakat, yang didalamnya ada namanya mahasiswa sangat ditekan-

kan dan sangat perlu dikedepankan. Peranan penting yang dapat dimainkan 

oleh para ulama (Dosen) yang dalam konteks internalisasi budaya pesantren 

dalam melahirkan akademisi religius moderat, adalah memperkuat komit-

men moral bangsa untuk selalu berbuat jujur, adil, benar melakukan kebai-

kandan mecegah kemungkaran.
404

   

 Basis kekuatan bangsa Indoensia terletak pada kekuatan spiritual 

dan moral. Hal tersebut telah diajarkan oleh Hadratus Syekh KH. Hasyim 

Asy‟ari dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan kuatnya basis spiri-
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tual dan moral maka kekuatan bangsa ini akan eksis ditengah arus globali-

sasi. 

 Suwandi yang merupakan tenaga pengajar Unhasy menjelaskan 

bahwa eksistensi kelembagaan Unhasy tidak terlepas dari spirit idealisme 

yang dilakukan oleh pondok pesantren Tebuireng.
405

 Tebuireng yang me-

rupakan pondok yang di bentuk oleh KH. Hasyim Asy‟ari tidak terlepas da-

ri nilai-nilai perjuangan KH. Hasyim Asy‟ari yang merupakan pendiri Nah-

dlatul Ulama. Dalam dokumentasi pesantren Tebuireng dijelaskan bahwa 

tiga pilar kekuatan NU yakni idealisme, pratiotisme dan pluralime yang 

menjiwai jatidiri pesantren. 
406

        

 Kekuatan idealisme menjiwai semangat watak, dan prilakunya da-

lam menggemuli denyut transformasi sosial, kultur, edukasional dan kea-

gamaan. Dalam hal ini tentunya Unhasy yang merupakan lembaga pergu-

ruan tinggi yang berada dikawasan tebuireng tentunya memiliki cara ter-

sendiri dalam internalisasi nilai-nilai dalam melestaarikan paham keaga-

maan Ahlusunah wal Jamaah, yaitu mengikuti sunah Rosul dan kesepaka-

tan mayoritas umat Islam.
407

  

 Sebagai wujud pengauatan dan internalisasi nilai-nilai peantren dan 

pemirina KH. Hasyim Asy‟ari pada tahun 2017 Gus Sholah mendirikan pu-

sat kajian pemikiran Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy‟ari. Dalam do-

kumentasi tebuireng.online dijelaskan bahwa, Pusat kajian didirikan untuk 

menelaah dan mengkaji kembali serta mengaktualisasi pusat pemikiran Ha-
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dratussyaikh KH. M. Hasyim Asy‟ari. Ada dua kencenderungan pemaha-

man Ahlussunnah Wal Jamaah yaitu konservatif dan tekstual, agar tahu 

mana yang betul-betul wasabiyah, dikhawatirkan aswaja versi  KH. Ha-

syim Asyari mengalami nasib seperti pancasila. Yang selalu disebut dalam 

pidato, yang dikutip dalam tulisan, tetapi tidak hadir dalam kehidupan seha-

ri-hari kehidupan masyarakat. Kalau hal itu yang terjadi maka sebenarnya 

KH. Hasyim Asy‟ari telah dilupakan hanya namanya saja yang diingat tapi 

ajarannya dilupakan.
408

 

 Dalam kegiatan obeservasi peneliti terlihat gambaran mengani stra-

tegi internalisasi pengasuh pesantren Tebuireng dalam hal mengenang per-

juangan KH. Hasyim Asy‟ari melalui museum Islam Indonesia KH. Ha-

syim Asy‟ari sebagaimana gambar 4.5. 
409

 

 

 Dalam dokumentasi falsafah pendirian museum ini tidak adalah 

mengenalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh para wali ketika berdakwah ke 

tanah nusantara yang mengajarkan dan mendakwahkan melalui media 

dakwah santun dan damai. Dalam hal ini almarhum gus Sholah menye-

butkan dalam dokumentasi ponpes Tebuireng  

“kita menghadapi masalah tidak ringan berkaitan dengan kelompok 

Islam yang berbeda dengan kita. Kita perlu mendirikan museum 

kemudian digunakan untuk memberi informasi kepada masyarakat 

bagaimana Islam datang ke nusantara," Islam datang ke Nusantara 

dengan cara damai tanpa dukungan militer dan dukungan politik. 

Semata-mata untuk dakwah. Sebagian juga berniaga dan kemudian 

menikah dengan penduduk lokal. Generasi awal ini menyampaikan 

Islam dengan cara yang baik, menghormati budaya, berdialog den-
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gan budaya setempat dan menggunakan medium-medium dakwah 

setempat seperti wayang, syair, gurindam. Sejarah tersebut menurut 

Gus Sholah harus disampaikan pada masyarakat. Salah satunya le-

wat museum. Pada tahap selanjutnya juga lebih penting, banyak to-

koh-tokoh Islam terlibat dalam proses merumuskan bangsa seperti 

apa yang ingin diwujudkan dan negara model apa yang ingin kita 

dirikan diawal kemerdekaan Indonesia. 
410

    

 

 Fakta yang mendapat penekanan utama pada arus pengembangan mutu 

pendidikan terlebih ketika mengadopsi hal-hal baru adalah kesesuaiannya 

dengan nilai-nilai keislaman. Inilah hakikat watak mandiri pesantren 

Tebuireng sebagai ciri kultural yang tetap dipertahankan, sedangkan dimensi 

edukatif yang melekat pada pesantren ini dapat terlihat pada output yang 

dihasilkan dengan menyerasikannya dengan kebutuhan masyarakat.  

 Walaupun demikian, mutu pendidikannya tetap berpegang pada visi 

utama pesantren yaitu output yang memiliki keunggulan dan menjadi pewaris 

tradisi ilmiah dan amaliah salaf al-shalih. Untuk menompang mutu 

pendidikan yang demikian salah satu lembaga pendidikan yang didirikan di 

bawah naungan yayasan Hasyim Asy‟ari, dimana kehadiran lembaga ini 

adalah dalam rangka mempersiapkan kader-kader ulama yang memiliki 

integritas ilmiah, amaliah, dan khuluqiyah yang berkualitas dan memiliki nilai 

strategis dengan berorientasi keadilan, kesetaraan, keterbukaan, kejujuran, 

kepercayaan, dan kerakyatan.  

b. Internalisasi Melalui Pengembangan Kurikulum  

 Wujud dari pendidikan tinggi adalah tridarma perguruan tinggi. Pendi-

dikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pen-

                                                             
410
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gembangan kurikulum pendidikan tinggi tidak terlepas dari kosep tridarma 

perguruan tinggi. System pendidikan yang komprhensif yang menekankan as-

pek kepesantrenan dalam proses pembelajaran akan memberikan karakter ma-

hasiswa yang berkarakter kepasantrenan.   

 Pengembangan kurikulum dalam proses internalisasi nilai nilai pesant-

ren dalam melahirkan akademisi religius moderat bisa dilihat dari komponen 

pengembangan kurikulum di Pondok Tebuireng dan UNHASY. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Mif Rohim  yang merupakan warek III menjelaskan 

bahwa komponen pengembanagan kurikulum sendiri tidak telepas dari tujuan, 

isi/materi pelajaran, metode/strategi, dan evaluasi.
411

 

1) Tujuan  

 Kurikulum merupakan pengalaman pembelajaran yang terencana dan 

terarah, yang disusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan 

pengalaman yang sistematis di bawah pengawasan lembaga pendidikan dalam 

konteks ini adalah perguruan tinggi Unhasy agar mahasiswa dapat terus 

memiliki minat untuk belajar sebagai bagian dari kompetensi sosial 

pribadinya. Dalam hal ini kurikulum merupakan aktifitas pengalaman belajar 

yang direncanakan dan diarahkan oleh perguruan tinggi untuk mencapai tujuan 

pendidikannya. Tujuan dari Unhasy sendiri yakni “Pusat pengembangan ilmu 

pengetahuan berbasis nilai-nilai keislaman untuk mencetak generasi insan ka-

mil”
412

 

 Generasi insan kamil dalam pandangan warek III Dr. Mif Rohim adalah 

                                                             
411

 Wawancara, Mif Rohim, 24 Februari 2020 
412

 Dokementasi Unhasy 2020  
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generasi yang bisa menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan aka-

demik ataupun dalam kehidupan bermasyarakat.
413

 Dalam pandangan Rektor 

Unhasy Almarhum Dr. H.C. Ir. KH Salahudin Wahid tujuan dari pendidikan 

di Unhasy sendiri yani Integrasi kurikulum tersebut, dilakukan untuk pening-

katan kualitas mahasiswa sehingga nantinya tidak canggung saat terjun di ma-

syarakat. Cita-cita besar yang diusung Perguruan Tinggi Unhasy adalah men-

cetak agamawan yang ilmuwan, dan ilmuwan yang agamawan.
414

 

 Sebagai wujud penguatan nilai religius moderat, tujuan pembelajaran 

dalam kegiatan perjuliahan di dasarkan pada falsafah Pancasila, sebagai falsa-

fah hidup berbangsa dan bernegara yang mencakup nilai-nilai religius, kema-

nusiaan, persatuan dan kerakyatan dan keadilan.
415

   

 Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa, aspek tujuan kurikulum yang 

dikembangkan di UNHASY di dasarkan pada spek penguatan nilai-nilai kepe-

santrenan. Yang menekankan akan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian. Sikap 

tawassut  dengan karakter nahdliyin menjadi poin penting dalam mambangun 

nilai-nilai wasatiyah  dalam kepribadian mahasiswa.  

2) Isi/materi pelajaran 

 Sebagai wujud penanaman nilai-nilai pesantren yang berwawasan reli-

gius moderat Unhasy mewajibkan refrensi wajib yang digunakan adalah ka-

rangan Hadratus  Syakh KH. Hasyim Asy‟ari. Contoh dalam bidang pendidi-

kan dalam matukuliah profesi keguruan maka refrensi utama dalam mataku-

liah adalah kitab karangan Hadratus  Syakh KH. Hasyim Asy‟ari yakni Adaab 

                                                             
413

 Wawancara, Mif Rohim, Unahasy, 24 Februari 2020 
414

 Dokumentasi Unhasy 
415

 Wawancara, Jasmianto 20 Agustus  2020 
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'Aalim wa Muta'alim yang merupakan kitab tentang Keutaman ilmu dan ak-

hlak murid kepada gurunya dan sebaliknya. Kaporodi PBA Dr. Fathurrahman, 

M.Pd menjelaskan dalam wawancara;  

“salahsatu cara internalisasi budaya pesantren yang berwawawan 

nilai religius moderat adalah penguatan pembelajaran dengan re-

frensi-refrensi khas pesantren. Unhasy yang merupakan lembaga 

yang bercirikan pesantren tentunya sumber utama dalam kajian se-

lain al-qur‟an dan al Hadist adalah kitab-kitab Hadratus  Syakh KH. 

Hasyim Asy‟ari. Ini penting dilakukan dalam ragka perkuat dalam 

rangka internalisasi melalui refrensi pembelajaran”
416

  

 

 Dalam kesempatan yang berbeda Mif  Rohim juga menjelaskan;  

“ pemahaman keagamaan mahasiswa tentunya beragam. Dalam 

konteks ini saya memahami bahwa yang kuliah di Unhasy tidak be-

rasal dari pondok pesantren semua. Oleh karenaya dalam mataku-

liah kepesantrenan salahsatu yang dilakukan oleh Universitas ada-

lah adanya buku khusus tentang kepesantrenan tentunya yang ter-

kait dengan nilai-nilai yang dicetuskan oleh Hadratus  Syakh KH. 

Hasyim Asy‟ari.
417

     

 

 Dalam penguatan nilai-nilai pesantren yang menekankan nilai- re-

ligius moderat refrensi pembelajaran untuk mahasiswa dianjurkan dan 

bahkan diwajibkan untuk merujuk pada refrensi Hadratussyaikh Hasyim 

Asyari. Dalam dokumentasi Unhasy digambarakan beberapa kitab karan-

gan yang dianjurkan untuk dijadikan refresi dalam perkuliahan sebagai ta-

ble 4.4 diatas. 

 Penulisan beberapa kitab diatas dalam sejarah dan dokumentasi 

pondok pesantren Tebuireng karya Hadratussyaikh Hasyim Asyari tidak ter-

lepas dari respon wahabisme dan respon terhadap modernisme. Konteks seja-

rah pada masa hidup Hadratussyaikh memang tidak bisa dilepaskan dari per-

                                                             
416

 Wawancara, Fathurrahman, Unhasy, 24 Februari 2020 
417

 Wawancara, Mif Rohim, (Unahasy, 24 Februari 2020) 
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golakan pergerakan Islam di Indonesia pada waktu itu. Modernisme dan wa-

habisme melawan pesantren dan tradisionalis.
418

 

 Pembelaan yang telah dilakukan di atas tentunya tidak dilakukan 

dalam waktu singkat. Hal itu sesuai dengan banyaknya karya Hadratussyaikh. 

Masing-masing karya mewakili pembelaan pada aspek tertentu. Kumpulan 

dari karya-karya tersebut akhirnya menjadi sebuah pembelaan utuh.  Adapun 

rinciannya sebagai berikut: 

Tebel; 4.4 Muatan Karya Hadratussyaikh Hasyim Asyari 

No Judul Muatan Keterangan 

1 
Adabul 'Alim wal Muta'al-

lim 

Keutaman ilmu dan akhlak 

murid kepada gurunya dan 

sebaliknya 

Rangkuman tiga kitab 

2 Al-Nurul Mubin 

Pentingnya beriman kepada 

Nabi Muhammad beserta 

dampaknya 

Membela praktik Islam 

tradisional 

3 Al-Tanbihat al-Wajibat 

Kecaman atas praktik perin-

gatan maulid yang melen-

ceng 

Studi kasus 

4 Al-Durar Al-Muntastsirah 

Hakikat waliyullah dan 

praktik sufi dalam thariqah 

yang benar 

Berformat tanya jawab 

5 Al-Tibyan 

Tata cara menjalin silaturra-

him dan larangan memutus-

nya 

Pemikiran sosial Hadra-

tussyaikh 

6 Al-Mawa'idz 

Pentingnya persatuan umat 

Islam dalam merespon 

upaya Belanda, terutama 

tentang pernikahan dan 

lembaga peradilan 

Perlunya kembali kepa-

da al-Qur'an, hadis, dan 

tradisi salafus shalih. 

Telah diterjemah oleh 

HAMKA 

7 
Risalah Ahlissunnah wal 

Jama'ah 

Konsep aqidah aswaja da-

lam kaitannya dengan 

bid'ah, hadis, dan ijtihad 

Perlunya bermadzhab 

8 Dhau'ul Mishbah 

Prosedur, hukum, syarat, 

rukun, dan hak-hak dalam 

perkawinan 

Pernikahan menurut 

hukum Islam 

                                                             
418

 Dokumentasi sejarah pondok pesantren Tebuireng 2020 
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9 Ziyadatut Ta'liqat 

Komentar kesalahpahaman 

kritik dari Syaikh Abdullah 

bin Yasin Pasuruan terhadap 

pendirian NU 

Disertai fatwa di Maja-

lah Nahdhatoel Oelama 

Berbahasa Jawa 

10 

Al-Qanun Al-Asasi li 

Jam'iyyatin Nahdlatil 

Ulama 

Prinsip-Prinsip dasar NU 

Disertai fatwa tentang 

persoalan keagamaan 

umat 

11 Arba'in Haditsah 

40 hadis basis legitimasi dan 

dasar-dasar pembentukan 

NU 

Pesan meningkatkan 

ketakwaan dan keber-

samaan 

12 Al-Risalah fil 'Aqaid - 

Bahasa Jawa pegon, 

diedit oleh Fahmi Ja'far 

Al-Jawi dan Ahmad 

Sa'id Ali al-Azhar 

13 Al-Risalah fil Tashawwuf 
Konsep ma'rifat, syari'at, 

thariqat, dan haqiqat 

Berbahasa Jawa, dice-

tak bersama Al-Risalah 

fil 'Aqaid 

14 
Tamyizul Haqq minal Ba-

thil 

Pandangan tentang aqidah 

dan amaliyyah aliran agama 

di suatu daerah 

Studi kasus dusun Su-

kowangi desa Karang-

tengah Kandangan Ke-

diri 

15 

Al-Risalah fi Ta'kidil 

Akhdz bi Ahadil Madza-

hib al-A'immah al-Arba'ah 

Pentingnya berpegang teguh 

kepada salah satu imam 

madzhab 

Disertai keterangan ten-

tang metode ijtihad dan 

respon terhadap pernya-

taan Ibnu Hazm tentang 

taqlid dan metodologi 

pengambilan hukum 

16 
Hasyiyah 'ala Fathur Rah-

man 

Penjelasan buku Risalatul 

Waliy Ruslan karya Zaka-

riya al-Anshari 

Syarah Kitab 

17 
Al-Risalah Jama'ah al-

Maqashid 

Ajaran pokok dalam Islam 

bagi mukallaf 

Berisi tujuh maksud dan 

satu bab penutup 

18 
Al-Risalah Al-

Tawhidiyyah 

Uraian singkat tentang aqi-

dah dari aliran Aswaja 
- 

19 Al-Qala'id 
Kewajiban dalam aqidah 

Islam 
- 

20 Manasik Sughra 
Tata cara pelaksanaan iba-

dah haji 
- 

21 
Al-Jasus fi Ahkamin Nu-

qush 
- - 

  Dua puluh satu karya tersebut merupakan bagian dari suatu pembe-

laan Hadratussyaikh terhadap Islam pesantren atau Islam lokal Indonesia. 
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Keseluruhan karya tersebut diringkas menjadi tiga bagian global, yaitu su-

fisme atau tasawwuf, teologi atau ilmu kalam, dan hukum Islam atau fikih. 

Ruh karya Hadratussyaikh kemudian terejawantahkan dalam NU, sebuah or-

ganisasi pergerakan Islam yang berada dalam kubu pesantren.  

3) Metode/strategi 

 Internalisasi nilai, memerlukan proses yang panjang dan bertahap me-

lalui berbagai pendekatan yang mengarah pada perwujudan sikap. Karena 

itu, pendidikan nilai lebih menekankan pada proses-proses pemahaman, 

penghayatan, penyadaran dan pembiasaan. Dalam internalisasi  nilai nilaidi 

pondok pesantren pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan 

uswatun hasanah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Mif Rokhim yang 

menyebutkan bahwa sosok tauladan di Unhasy adalah KH Hasyim Asyari 

merupakan pendiri pondok pesantren dan organisasi besar Nahdlatul Ulama. 

Nama kampus “Universitas Hasyim Asy‟ari” juga merupakan strategi inter-

nalisasi sebagai wujud pengenalan kemasyarakat umum bahwa kampus ada-

lah perguruan tinggi yang berbasis pesantren yang melahirkan intekektual 

yang berkarakter pesantren. 
419

 

  Selain itu juga dalam mewujudkan karakter pesantren dalam melahir-

kan akademisi religius moderat di perguruan tinggi dalam strategi pembelaja-

ran menggunakan karya-karya para masyayikh  Tebuireng. Sebagaimana ha-

sil wawancara dengan Fathurrahman yang menyebutkan bahwa kegiatan be-

lajar di kampus Unhasy dalam rangka internalisasi nilai-nilai pesantren maka 

                                                             
419

 Wawancara, Mif Rokhim, 24 Februari 2020 
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refrensi yang digunakan adalah kitab atau buku karya pengasuh Tebui-

reng.
420

    

 Metode pembelajaran yang digunakan adalah proses belajar aktif yang 

terpusat pada mahasiswa, yang dilakukan melalui kegiatan dikelas, kampus 

dan masyarakat. Dalam aspek pendidikan dan pembelajaran tentunya juga 

menekankan aspek penelitian dan pengabdian.
421

 Selain itu juga  metode 

yang dilakukan dalam proses internalisasi menggunakan model pesantren. is-

tilah yang sering di ungkapkan oleh Gus Sholah adalah “ benar dulu baru 

pintar, bukan sebaliknya”. Dalam bahasa pesantren ta‟abud  lebih dahulu ba-

ru ta‟lim.
422

   

 M. Galuh yang merupakan mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab 

menjelaskan bahwa proses pembelajaran di perkuliahan para dosen banyak 

memberikan bimbingan dan motivasi melalui metode mauizah hasanah.  Di 

akhir perkuliahan dosen selalu meberikan nilai-nilai kepesantrenan.seperti ni-

lai ikhlas dalam belajar, nilai jujur, tanggungjawab dan nilai-nilai persatuan 

dan kesatuan.
423

  

 Kegiatan belajar dikelas di UNHASY juga dilakukan melalui kegiatan 

pembelajaran terbuka yang dike,bangkan melalui kegiatan komonikasi, di-

alog, dan musyawarah. Melalui metode ini mahasiswa berdiskusi mengenai 

persoalan yang dibahasdalam proses perkuliahan. 
424

 Selain itu juga dalam 

proses pembelajaran bersama masyarakat seperti kegiatan KKN bertujuan 
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 Wawancara, Fathurahman, 24 Februari 2020 
421

 Wawancara, Jasmianto,  2 Agustus 2020  
422

 Wawancara, Mustain Syafi‟I, 21 Agustus 2020 
423

 Wawancara, M.Galuh 24 Februari 2020 
424

 Observasi, UNHASY 24 Februari 2020 
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untuk melatih mahasiswa menemukan fakta sosial dalam kehidupan masyra-

kat.
425

  

 Dari beberapa data diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembela-

jaran dalam hal strategi dan metode pembelajaran dalam internalisasi nilai-

nilai pesantren dalam perguruan tinggi adalah metode uswatuhn hasanah. 

Dalam prosesnya kegiatan pembelajaran di prioritaskan untuk melatih maha-

siwa yang menghargai kemanusian.   

4) Evaluasi  

 Sebagai wujud menjaga marwa pesantren dan pemikiran KH. Hasyim 

Asy‟ari di pondok Tebuireng ada lembaga pusat kajian pemikiran KH. Ha-

syim Asy‟ari yang bertugas mengawal pemikiran pendiri dalam semua lini. 

Sebagai hasil wawancara dengan Masrukhin yang merupakan pengurus pusat 

kajian pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari sebagaiberikut; 

“ di PP Tebuireng ada Pusat Kajian Pemikiran KH Hasyim Asy‟ari 

yang bertugas mengawal pemikiran Kyai Hasyim agar nilai-nilai karak-

ter beliau bisa dipelajari dan diamalkan oleh civitas kampus Unhasy 

termasuk mahasiswa dan santri Tebuireng”
426

 

 

 Sementara Ketua Pusat Kajian Pemikiran KH Hasyim Asy'ari, Dr Mif 

Rahim Syarkun tujuan dari lembaga adalah bisa mengupas pemikiran Ha-

syim Asy'ari sebagai solusi persoalan bangsa. Sebagai mana hasil wawanca-

ra;
427

 

Lembaga ini diharapkan bisa mengaktualisasikan pemikiran Mbah Ha-

syim. Pemikiran Mbah Hasyim masih relevan kapan pun dan dimana 

saja. Ke depan pemikiran Mbah Hasyim tak hanya senagai solusi bersi-

fat nasional, tapi juga internasional. Selain itu lembaga ini menjadi 
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 Dokuemtasi KKN UNHASY 2020 
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 Wawancara, Masrukhin, 18 Maret 2020 
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 Wawancara, Mif Rahim, 24 Februari 2020 
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lembaga control untuk penguatan pemahaman pemikiran mbah hasyim 

dalam semua lini lembaga yang ada dibawah PP Tebuireng, termasuk 

Unhasy didalamnya.  

 

 Kegiatan dari pusat kajian diataranya adalah kajian tentang pemikiran 

Mbak Hasyim. Sebagai dokumnetasi bahwa aktifitas internaliasi di Unhasy 

sendiri banyak dilakukan melalui kegiatan kajian dan penerbitan seperti jur-

nal, buku dan artikel ilmiah.   

 

c. Internalisasi melalui iklim  

Transformasi kelembagaan Tebuirng telah membawa dampak signifi-

kan dalam pengembangaan kelembagaan pendidikan. Salahsatu bentuk trans-

formasi yakni perubahan status dari Institut ke Universitas memperjelas bahwa 

pondok pesantren yang peka dengan perkembanagan jaman. 

PP Tebuireng dalam mengimplementasikan nilai- nilai dalam iklim or-

ganisasi tidak terlepas dari bnilai-nilai yang telah diajarkan mbah Hasyim, yak-

ni; ikhlas, jujur,  tanggungjawab, kerja keras dan toleransi.
428

 Dalam obeservasi 

peneliti melihat hal menarik yang dilakukan oleh Unhasy dalam hal penguatan 

budaya akademik untuk mahasiswa. salahsatunya adalah mendatangkan Hot-

man Paris sebagai narasumber dalam kegiatan seminar Nasional tentanh Hu-

kum.
429

 

Internaliasi nilai-nilai pesantren dalam melahirkan akademisi religius 

moderat bisa dilihat dari modeling/uswatun hasanah yang dilakukan oleh Al-

marhum Gus Sholah yang menekankan akan niai-nilai kebangsaan dan kema-

                                                             
428

 Dokemnetasi Kendali Mutu PP Tebuireng 
429

 Dokumentasi Universitas Hasim‟Asyar‟ari 
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syarakatan untuk selalu menghargai perbedaan. Hal itu bisa terlihat ketika me-

ninggalnya Gus Sholah, semua kalangan telah merasa kehilangan.
430

  

Keterbukaan pesantren Tebuireng, dalam menerima pengunjung atau 

penziarah dari lintas agama dan paham keagamaan dalam Islam, dimana mere-

ka diberikan ruang untuk melakukan ritual do‟a menurut keyakinaya, serta 

ruang bersosialisasi dengan para santri bahkan dalam waktu yang agak lama, 

menjadi proses pebiasaan diri bagi santri bergaul dengan semua komponen ma-

syarakat, walaupun beda agama atau beda paham keagamaan. 
431

    

Dalam dokumentasi statuta universitas, tujuan universitas hasyim 

Asy‟ari ialah untuk meberikan pendidikan tingkat universitas. Cita-cita yang 

hendak dikeja, yaitu agar universitas ini dapatmenjadi pusat studi tingkat tinggi. 

Sebagian dari tujuan itu adalah mendidik para mahasiswa agar kelak menjadi 

sarjana musli yang berakhlak tinggi, berkribadian yang baik, berpengathuan 

dan selalu sadar akan kewajiban agamnya dan selalu prihatin (dan bercita-cita) 

meningkatkan kesejahtraan masyarakat, baik material maupun spiritual. Juga 

diharapkan agar universitas meneruskan tujuan fundamental dari tradisi pesant-

ren, yaitu mendidik pemuda-pemudi muslim agar mereka meiliki pengetahuan 

agama dan umum yang dalam.
432

 

Dalam wawancara Mif Rohim menjelaskan bahwa tujuan praktis didi-

rikanya universitas adalah untuk membantu sisiwa sisiwi yang telah lulus dari 

madrasah aliyah/ sekolah menengah yang tidak bisa melanjutkan keperuruan 

tinggi, baik karnea keterbatasan tempat mapun kemampuan orang tua untuk 
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 Dokumentasi Unhasy Tentang Proses Pemakaman Gus Sholah  
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 Observasi 22 Februari 2020 
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studi ke kota besar (seperti Surabaya, Jakarta, Malang). Dengan adanya Unhasy 

ini yang terletak didesa, paling tidak memberikan kepada pemuda-pemudi pe-

desaan untuk mengikuti pendidikan perguruan tinggi dengan biaya murah.
433

   

Universitas Hasyim Asy‟ari dalam perkembanaganya telah menarik 

mahasisiwa yang cukup banyak. Hal ini tidak terlepas dari kawasan pendidikan 

Tebuireng yang selain padat penduduk juga diuntungkan dengan kawasan te-

buireng yang banyak meluluskan tingkat pendidikan atas (MA dan SMA/K). 

Lingkungan dan iklim yang mendukung ini dalam observasi yang dilakukan 

oleh peneliti memperlihatkan pemuda pemudi yang rumahnya dikawasan Te-

buireng meneruskan ke perhuruan tinggi. Selain itu juga lulusan dari MA Sala-

fiyah Safi‟iyah,  SMA Abdul Wahid Hasyim, SMK Khoiriya Hasyim, SMA 

Trenssains Tebuireng, dan Madrasah Mualimin.
434

 

Jadi jika dilihat meraka yang kuliah adalah pemuda pemudi yang dibe-

sarkan dan dididik dalam suasana pesantren dan dibekali dengan pengetahuan, 

baik agama mapun pengetahuan umum, yang memiliki kultur peantren yang ti-

dak menciptakan suatu kesenjangan kultur dengan orang taunya. 

Untuk membangun iklim berbasis pondok pesantren, Unhasy telah 

memiliki lembaga pondok pesantren Mahasisiwa. Tujuan dari pondok pesant-

ren mahasiswa ini adalah untuk membina dalam penguatan aspek keagamaan. 

Dalam kegiatan keagamaan berdasarkan hasil observasi pada saat hari ketujuh 

wafatnya Gus Sholah terlihat kegiatan tahlil bersama dengan dipandu oleh Pre-
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siden Mahasisiwa.
435

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Dokumentasi Kegiatan Tahlil Bersama 

  Dalam wawancara dengan Abduh Salam mengatakan;  

Gus Sholah sendiri berstatus sebagai Rektor Unhasy. Di bawah ke-

pemimpinannya Unhasy semakin berkembang dari masa ke masa. 

Mahasiswa berdatangan dari sejumlah daerah, tidak hanya dari Jawa, 

namun mahasiswa yang berasal di luar Jawa banyak ditemui di kam-

pus ini. Kegiatan tahlil ini diikuti seluruh mahasiswa Unhasy. Hal ini 

sebagai wujud penghormatan kepada almarhum dan mendoakan agar 

mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Swt. "Semoga dipertemu-

kan di surga nanti bersama beliau. Semoga amal ibadah, pengabdian, 

dan perjuangan beliau diterima Allah Swt dilapangkan kuburnya dan 

ditempatkan sebagai ahli surga,".
436

 

  

 Suasana Tebuireng dari jalan masuk ke Kampus Unhasy memberikan 

kehidmatan tersendiri. Keramaian dan kesopanan anak sekolah dan juga te-

riakan pedagang cukir menawarkan daganagaya membawa suasana beda 

dengan lemga pondok pesantren pada umumnya.
437

 Warga sekitar menje-

laskan dengan adanya pondok pesantren Tebuireng membawa keberkahan 

tersendiri. Ibu sumini misalnya yang menceritakan bahwa pedukuhan Tebui-

reng tidak sepi dari penziaroh tiap harinya dan semua itu membawa dampak 

positif pada masyarakat dalam hal ekonomi dan juga nilai kebersamaan dan 
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nilai-nilai kegamaan.
438

 

 Dari paparan data diatas menjelaskan bahwa iklim religius modoresi-

tas Unhasy tidak terlepas dari pengaruh kuat iklim pondok pesantren Tebui-

reng. Tebuireng yang merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh 

Kyai Hasyim, sendi-sendi religius dan nilai nilai keterbukaan tercermin da-

lam kehidupan masyarakat dan juga mahasiswa dalam keseharian. Trans-

formasi kelembagaan Tebuireng dan lembaga pendidikan perguruan tinggi 

Unhasy telah membuktikan bahwa secara tuntutan landasan sitemik perun-

dang-undangan telah berjalan linier dengan mengikuti perkembangan jaman. 

 

3. Tipologi Nilai-Nilai Pesantren yang di Internalisasikan ke Universitas 

Hasyim Asy’ari dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat. 

Dinamika perkembangan pendidikan pesantren di Indonesia, secara 

signifikan telah memainkan perannya baik sebagai lembaga pendidikan Islam, 

pelayanan dan bimbingan  maupun perjuangan bagi masyarakat. Karena itu, 

kelembagaan pondok pesantren terus mengalami perkembangan sesuai hara-

pan masyarakat, sehingga keberadaan pesantren tetap survive.  

Sebagai wujud internalisasi nilai-nilai pesantren ke perguruan tinggi 

Unhasy dalam melahirkan akademisi religius moderat, Pondok pesantren Te-

buireng mengembangakan nilai-nilai yang telah di ajarkan oleh para ma-

syayikh Hadratussyaikh  KH. M. Hasyim Asy‟ari dengan semangat relegiusi-

tas, nasionalime dan juga sikap toleransi.  Wujud dari tipologi nilai yang di in-
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ternalisasikan di perguruan tinggi tidak terlepas dari pondasi nilai yang di-

kembangkan di pondok pesantren. Panca kebaktian santri yakni, nilai ikhlas, 

jujur, tanggungjawab, kerja keras dan tasammuh merupakan nilai pendidikan 

warisan Mbah Hasyim dalam banyak kitab maupun pidato.
439

     

Realitas kemunculan dan berdirnya pesantren di tengah-tengan ma-

syarakat Indonesia, bukan tanpa maksud atau muncul dalam ruang hampa. 

Gus Sholah menjelakan bahwa secara umum berdirinya pondok pesantren 

adalah untuk tafaqquh fi al-din. Pendirian lembaga pendidikan merupakan 

langkah efektif untuk melakukan penyadaran dan pengajaran dau proses 

ta‟lim untuk masyarakat luas. Dimana harapan yang di cita-citakan para kiai 

adalah membentuk manusia yang salih dan bertaqwa. 
440

 

Untuk memperdalam nilai-nilai yang dikembangakan dan di internali-

sasikan di peguruan tinggi bisa dijelaskan dari hasil wawancara, dokumentasi 

dan observasi sebagai berikut:  

a. Iklim keterbukaan Pesantren dan Perguran Tinggi Unhasy 

Pesantren perjuangan merupakan julukan pesantren Tebuireng. 

Hal ini tidak terlepas dari dinamika sejarah tebuireng dalam melawan 

penjajah. Pesantren tebuireng yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy‟ari 

memberikan padangan bahwa pendirian  pesantren diarahkan keapda 

agen perubahan sosial. Dalam hal ini Mbah Hasyim menganggap pesant-

ren tidak hanya sebagi tempat pendidikan, tepai menjadi sarana penting 
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mendekatkan diri kepada masyarakat. 
441

 

Pembanguna visi dan misi dengen mengedepankan aspek kualitas  

dan akhlak, pesantren Tebuireng telah bertrasformasi menjadi pesantren 

yang memiliki misi diantaranya adalah  membuat sistem manajemen dan 

pendidikan pesantren yang berstandar internasional. Hal ini membuktikan 

bahwa pesantren telah membuka diri dalam melihat perkembangan ja-

man.
442

      

Salah satu indikasi yang begitu tampak adalah keterbukaan pe-

santren dengan mau menerima hal baru seperti kemajuan teknologi. Pe-

santren tebuireng sudah aktif di media sosial dan memiliki website.. Pe-

santren Tebuireng  saat ini telah melakukan kajian live streming di you-

tube dan facebook. Juga mengedit ceramah tokoh pesantren yang cocok 

dengan instagram dan story whatshapp.
443

  

Berdasar hasil wawancara dengan Mif Rokhim menyebutkan 

bahwa  kunci dari semua bidang adalah mendekat orang dengan sesuatu 

yang lebih dulu dekat dengan mereka. Saat ini yang paling dekat dengan 

manusia pada umumnya adalah handphone. Dunia berubah cepat karena 

barang ini. Menimal kita mendekatkan yang jauh. Oleh karenanya pesant-

ren perlu mendekati anak muda lewat aplikasi dan media sosial yang 

akrab dengan anak muda saat ini. Harus kreatif membuat anak muda jatuh 

cinta pada membaca kitab kuning. Oleh karenaya dalam hal ini Unhasy 

mendigitalisasi kitab-kitab yang nantinya bisa dipelajari dan menjadi re-
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frensi.
444

 

Pembatasan alat elektronik di pesantren menghalangi seorang san-

tri untuk berkembang. Baginya, pesantren cukup menyediakan perpusta-

kaan yang memiliki buku banyak, tempatnya nyaman dan ada komputer-

nya untuk santri yang ingin mengetik. Perpustakaan harus jadi tempat 

yang menyenangkan, tamasya dan tempat bertemunya seseorang dengan 

tokoh besar dunia. Memanjakan pikiran. Melirik apa yang ada di bela-

kang dan memprediksi apa yang ada di depan. Dan ini tantangan untuk 

semua yang ingin membangun perpustakaan.
445

 

Dalam observasi peneliti pondok pesantren Tebuireng memiliki 

perpustakaan besar yang terletak di lingkungan pesantren. Perpustakaan 

yang diberi nama A. Wahid Hasyim sudah memiliki lebih dari 10.000 ju-

dul buku, yang terdiri dari buku umum, agama, kitab kuning, serta berba-

gai jenis koran dan majalah, ditambah koleksi kaset-kaset dakwah, doku-

men pendiri pesantren Tebuireng yang masih berupa manuskrip, disamp-

ing juga paper, skripsi, tesis, hasil survey mahasiswa, dan hasil penelitian 

para peneliti di Tebuireng.
446

 

Selain perpustakaan pesantren Tebuireng iklim keterbukaan terli-

hat pada aktifitas ziraoh kubur atau masyrakat luas lebih mengenal den-

gan wisata relegi yang dilakukan oleh santri, dan masyrakat luas. Wisata 

religi makam Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang 

terletak di kompleks Pesantren Tebuireng seolah menjadi medan magnet 
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bagi peziarah. Pasalnya, makam ini tak pernah sepi peziarah dari berbagai 

penjuru Indonesia.   

Makam  Gus Dur  sejak 31 Desember 2009, terus dikunjungi ri-

buan peziarah setiap harinya. Sebelum Gus Dur meninggal, sudah ada 

makam dua pahlawan nasional di komplek makam tersebut, yakni KH 

Hasyim Asy‟ari dan KH Abdul Wahid Hasyim. Dahulu, jumlah peziarah 

memang sudah banyak, namun tak sebanyak sekarang ketika ada makam 

Gus Dur.
447

  

Ketika masuk di area makam Gus Dur, peziarah bakal disambut 

lorong panjang yang disamping kanan-kirinya ada puluhan pedagang 

oleh-oleh. Dahulu, lorong itu merupakan kamar-kamar para santri namun 

kini berubah menjadi lorong yang dilewati peziarah untuk menuju makam 

Gus Dur.  

Di kompleks makam Gus Dur, ada sekitar 45 orang yang dima-

kamkan. Mulai dari pendiri Pesantren Tebuireng, pengasuh pondok, ke-

luarga hingga dzuriah. Makam Gus Dur sendiri terletak di sebelah pojok 

utara. Terdapat tanda batu maesan unik bertuliskan: di sini berbaring seo-

rang pejuang kemanusiaan‟‟ dalam empat bahasa. Yakni bahasa Indone-

sia, Arab, Inggris dan China.
448

  

Kawasan makam Gus Dur dibuka dalam dua sesi. Pertama mulai 

pukul 07.00 hingga 16.00 dan sesi kedua mulai pukul 20.00 hingga 03.00. 

Jumlah pengunjung makam Gus Dur seolah tak bisa dihitung dengan ma-

                                                             
447

 Dokumentasi PP Tebuireng 
448

 Observasi  PP Tebuireng (Makam Gusdur).05 Februari 2020 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

282 

ta. Saking banyaknya, peziarah berjubel hingga lesehan di beberapa sudut 

makam. ”Kalau hari-hari biasa mulai Senin – Kamis itu jumlah pengun-

jung 2- 3 ribu per hari. Namun kalau sudah masuk Jumat, Sabtu dan 

Minggu itu bisa masuk sampai 10 ribu peziarah per hari,‟‟
449

  

Makam Gus Dur dikelola oleh Lembaga Sosial Pesantren Tebui-

reng (LSPT). Hasil dari infaq peziarah, dikelola dan disalurkan untuk ma-

syarakat. ”Ada beberapa program yang dikelola LSPT mulai dari pendi-

dikan maupun sosial. Biasanya, kami sering melakukan kegiatan sosial 

kemanusiaan saat ada bencana. 

Dalam perkembanganya pada tahun 2011 juga dibangun museum 

Islam Nusantara, dalam dokumentasi PP Tebuireng menyebutkan bah-

wa museum ini bisa jadi pusat informasi mengenai proses masuknya Is-

lam di nusantara hingga menjadi Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

umat Islam terbesar di dunia. Dimana gambaran masuknya Islam masya-

rakat bagaimana Islam itu datang ke nusantara dengan cara damai tanpa 

dukungan militer dan politik, semata-mata berdakwah dan berniaga.
450

. 

Selain kegiatan wisata relegi diatas sikap ketebukaan PP tebuireng 

juga bisa dilihat dari kegiatan seminar kebangsaan dan bedah buku di 

lingkup pondok pesantren maupun di kampus. Sebagai contoh dalam do-

kumentasi PP Tebuireng dengan betemakan “Peran Agama di Jepang dan 

Indonesia (Kajian Perbandingan)” oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Un-

iversitas Hasyim Asy‟ari (BEM UNHASY) bekerjasama Lembaga Sosial 
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Pesantren Tebuireng (LSPT) serta Universitas Study Club (USC Unhasy). 

Narasumber dalam kegiatan tersebut dari Pimpinan Umum Jepang Foun-

dation, Dr. Tadashi Ogawa, Mahasiswa S3 Shopia University Tokyo Je-

pang, Purhastanto, SJ., Kaori Morohira, Konsultan Jepang Surabaya, serta 

Direktur LSPT, Muhammad As‟ad, MA. 
451

 

Kegiatan seminar perdamaian dengan bertemakan “peran ulama, 

habaib, kyai dan cendekiawan dalam meneguhkan ikatan kebangsaan me-

nuju Indonesia Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghofur” menjadi tema pi-

lihan dalam membangun ukhwah ditengan pesta demokrasi pada tahun 

2019 lalu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Kegiatan Seminar Kebangsaan Tahun 2019 

Iklim keterbukaan pesantren juga bisa dilihat dari sikap terbuka 

pengasuh menerima tamu dari luar. Dalam dokumentasi PP Tebuireng 

almarhum Gus Sholah tidak sungkan untuk menerima tamu mahasiswa 
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dari Amerika  untuk belajar moderasi beragama.
452

  

Dalam kunjungannya ke PP Tebuireng keempat santri layaknya 

santri juga menggunakan sarung bagi yang laki, dan jilbab bagi yang pu-

tri. Berikut gambar kegiatan kunjunga Mahasiswa The King's College 

(TKC) New York, Amerika Serikat pada tahun 2019 lalu. 

Gambar: 4.10 :  Kunjungan 

Mahasiswa The King's College 

(TKC) New York, Amerika 

Serikat 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambaran diatas membuktikan sekaligus memperkuat betapa 

Tebuireng, mendorong para santri memabangun iklim dan budaya keter-

bukaan, semangat persatuan dan kesatuan serta partisipasi dalam pem-

bangunan nasional. Selain itu juga mendialogkan antara Islam dengan pe-

rubahan yang terjadi diluar pesantren. Prinsip keterbukaan yang ada di 

Universitas hasyim  Asy‟ari dibangun melalui proses komonikasi, dialog 

dan musyawarah.  

b. Semangat Nasionalisme dan patriotisme  

Tokoh ulama pemikir dan pejuang, yang dianugrahi gelar Pahla-

wan Nasional, KH Hasyim Asy‟ari tercatat lahir pada 4 Robiul Awwal 

1292/10 April 1875, di Desa Gedang Kecamatan Diwek Kabupaten Jom-

bang Jawatimur. Pendiri pesantren tebuireng Jombang dan pendiri Nah-
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dlatul Ulama.  Pondok Pesantren Tebuireng merupakan salah satu pesant-

ren tertua dan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Timur. 

Pesantren ini didirikan oleh Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy‟ari pada 

tahun 1899 M. 
453

 

Slogan “Hubbulwaton minal iman” merupakan cerminan bahwa 

pesantren telah menjadi garda terdepan dalam membela tanah air dari 

penjajah. Sanad  santri nasionalis sangat jelas bersumber dari Hadratus-

syaikh KH. M. Hasyim Asy‟ari yang mempelopori jihad melawan penja-

jah adalah jihad fisabilillah (adanya fatwa jihad dan resolusi jihad). Itu 

menunjukkan Hadratussyaikh memberikan ijazah bahwa santri tidak 

hanya mahir ilmu agama, tapi juga harus membela bangsanya.
454

 

Santri dan nasionalis adalah perpaduan sempurna sebagai anak 

bangsa yang beragama. Santri adalah anak kandung ibu Pertiwi, dan santri 

adalah jati diri bangsa ini. Karakter inilah yang selamanya harus terjaga 

dan tetap ada bahwa santri adalah sosok agamis nasionalis.
455

  

Dalam dokumentasi Museum Kebangkitan Nasional Kementere-

ian Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul KH. Hasyim Asy‟ari pen-

gabdian seorang Kyai Untuk Negeri dijelaskan ada bebera karakter nasio-

nalis yang telah diwariskan oleh KH Hsyaim Asyar‟ati sebagai berikut:
456

 

1) pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk 
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mandiri buka hanya dalam soal ekonomi dan politik. Tetapi juga dalam 

kebudayaan dan kerja pengetahuan, dalam bidang culture, 2) pendidikan 

karakter pesantren mengajarkan anak-anak didiknya bergaul dan bersatu 

diantara sesame anak bangsa se-Nusantara , apapun suku,latar belakang 

dan agamanya. 3) pengetahuan diabdikan  bagi kepentingan dan keselam-

tan nusa dan bangsa. 4) karena pergaulanya yang begitu rapat dengan 

bangsa-bangsa lain dijalur perdagangan di samudra Hindia, orang-orang 

pesantren mengajarkan anak-anak bangsa ini cara menghadapi siasat den-

gan bangsa-bangsa lain. 5) mengajarkan untuk memanfaatkan dan me-

maksimalkan segenap potensi sumberdaya negeri. 

Dalam konteks lain  KH. Wahid Hasyim juga merintis pendirian 

PTAIN yang kemudian berkembang menjadi IAIN dan setelah itu menja-

di Universitas Islam Negeri. Kemudian melalui KH. Bisri Sansyuri, murid 

KH. Hasyim Asy‟ari yang mempelopori perjuangan dan menghasilkan 

UU perkawinan pada tahun 1974 yang merupakan UU pertama memberi 

ruang pada berlakunya hukum Islam yang ada di Indonesia dan juga me-

lalui peran KH. Ahmad Siddiq yang juga merupakan murid KH. Hasyim 

Asy‟ari yang menulis naskah hubungan Islam dan pancasila yang menjadi 

dasar keputusan muktamar NU 1984 dalam menerima pancasila sebagai 

dasar Negara.
457

 

c. Trasformsi pikiran Kyai melalui karangan kitab  

Kepala Perpustakaan Pesantren Tebu Ireng KH Zaenal Arifin 
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menjelaskan, seluruh kitab KH Hasyim Asy‟ari, baik yang ditulis sendiri 

maupun kitab yang diajarkan kepada muridnya pada masa lalu, sampai 

saat ini masih di simpan rapi di ruangan khusus di perpustakaan pesant-

ren. Beragam kitab yang merupakan tulisan tangan dari KH Hasyim 

Asy‟ari, di antaranya adalah kitab tentang hadis, tafsir, dan ilmu fiqih.
458

 

Dalam wawancara dengan kepala perpustakaan PP Tebuireng  

menjelaskan tentang kita-kitab warisan KH Hasyim Asy‟Ari sebagai be-

rikut: 

“Sebagian kondisi kitab ini sekarang sudah mulai lapuk sehingga ti-

dak sembarang orang diperbolehkan menyentuhnya. Sedangkan untuk 

keperluan pembelajaran atau memperdalam ajaran yang disampaikan, 

pihak pesantren sudah menggandakan dan mencetaknya untuk kebu-

tuhan santri maupun masyarakat. Meskipun sangat dijaga, namun pi-

hak pesantren sama sekali tidak pernah merahasiakan apa yang diwa-

riskan KH Hasyim Asy‟ari melalui kitab-kitabnya tersebut. Pengelola 

pesantren selalu membuka diri dan telah memberikan kesempatan ke-

pada banyak pihak baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin 

meneliti atau mempelajari kitab-kitab kh hasyim asyari tersebut.
459

 

 

Dalam dokumentasi PP Tebuireng berikut beberapa kitab 

yang ditulis oleh KH Hasyim Asy‟ari 

 Tebel: 4.5 Karya Hadratussyaikh Hasyim Asyari
460

 

No Judul Konten Terdapat dalam Edisi 

1 Adaab 'Aalim wa Muta'alim 

Pertama 

(Hijau) 

Kedua 

(Cokelat) 

Edisi 

Ketiga 

(Ungu) 

Edisi 

Keempat 

(Hijau) 

2 

Risaalah Ahlussunnah wal al-Jamaa'ah 

fi Bayaan al-Musamaah bi Ahlissun-

nah wa al-Jamaa'ah 

3 
 Al-Tibyaan fii al-Nahyi 'an Muqaa-

tha'at al-Arhaam wa al-Ikhwaan 

4 Al-Nuur al-Mubiin fii Mahabbat Sayy-

                                                             
458

 Observasi Perpustakaan Tebuireng 05 Februari 2020  
459

 Wawancara, KH Zaenal Arifin 05 Februari 2020 
460

 Dokumentasi Unhasy 2020 
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id al-Mursaliin 

5 
 Ziyaadah al-Ta'liiqaat 'alaa Mandhuu-

mah al-Syaikh Abdillah Yaasiin al-

Faasyuruwaaniy 

6 
al-Tanbiihaat al-Waajibaat li Man 

Yashna' al-Maulud bi al-Munkaraat 

7 
 Dhou' al-Mishbaah fii Bayaan Ahkaam 

al-Nikaah 

8 
Irsyaad al-Mu'miniin ilaa Siirah Sayyid 

al-Mursaliin (Karya Gus Ishom) 

9 
Miftaah al-Falaah fii Bayaan Ahaadiits 

al-Nikaah (Karya Gus Ishom) 
- - 

10 
Audhoh al-Bayaan fii Maa Yata'allaq 

bi Wadhaaif Ramadhaan 
- 

Ketiga 

(Ungu) 

Keempat 

(Hijau) 

11 
 Al-Manaasik al-Shughraa li Qaashid 

Umm al-Quraa 
- 

12 

Jaami'ah al-Maqaashid fii Bayaan Ma-

baadi' al-Tauhiid wa al-Fiqh wa al-

Tashawwuf li al-Muriid 

- 

13 
 Risaalah Tusammaa bi al-Jaasuus fii 

Bayaan Ahkaam al-Naaquus 
- 

14 
Muqaddimah al-Qaanuun al-Asaasiy li 

Jam'iyyah Nahdlah al-'Ulamaa' 
- - - 

15 
Risalah fii Ta'kid al-Akhdz bi Madz-

hab al-Aimmah al-Arba'ah 
- - - 

16 Risalah Tusammaa bi al-Mawa'idh - - - 

17 

al-Arba'iin Hadiitsan Nabawiyyan Ta-

ta'allaqa bi Mabaadi' li Jam'iyyah Nah-

dlah al-'Ulamaa' 

- - - 

18 

Abyan al-Nidhaam fii Bayaan Maa 

Yu'mar bihi au Yanhaa 'anhu min An-

waa' al-Shiyaam 

- - - 

19 
Ahsan al-Kalaam fii Maa Yata'allaqa 

bi Wadhaaif Ramadhaan 
- - - 

20 Risaalah fi Jawaaz al-Taqliid - - 

Ketiga 

(Ungu) 
Keempat 

(Hijau) 

21  Al-Durar al-Muntatsirah - - 

22 Tamyiiz al-Haqq min al-Baathil - - 

23 Risaalah fi al-'Aqaaid - - - 
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24 Risaalah fi al-Tasawwuf - - - 

 

Proses internalisasi karya masyayikh tidak terlepas dari kegiatan 

proses belajar mengajar. Di pondok Tebuireng sendiri ada PP. Tebuireng 

ada pusat kajian pemikiran KH. Hasyim asy'ari yg bertugas mengawal 

pemikiran Kyai Hasyim agar nilai nilai karakter beliau bisa dipelajari dan 

diamalkan oleh semua civitas kampus Unhasy termasuk mahasiswa, dan 

kepara santri Tebuireng.  

d. Menjujung kearifan lokal 

Kompleks pesantren Tebuireng saat ini selain masih berfungsi se-

bagai tempat belajar para santri dalam mengenyam pendidikan agama ju-

ga menyediakan sekolah umum di kompleks pesantren ini saat ini. Selain 

itu juga terdapat perguruan Tinggi Agama Islam, yakni Unhasy dan 

Ma‟had Aly Hasyim Asy‟ari. Organisasi keagamaan NU pada beberapa 

dasawarsa terakhir, juga identik dengan tokoh sentral Gus Dur yang juga 

lahir, besar, dan dimakamkan di komplek tersebut. Pesantren Tebuireng 

semakin terkenal bagi kalangan non-santri semenjak Gus Dur atau KH. 

Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI.  

Fathurahman menjelaskan bahwa sebagai wujud dari kearifan 

lokal yang ada di pesantren Tebuireng sendiri adalah tradisi ngaji kitab 

kuning,nilai uswatun hasanah, tradisi ziarah dan tawassul  baik dalam ke-

giatan ngaji mapun dalam kegiatan pendidikan formal.
461

    

e. Memperkuat silaturahim dan mencairkan sikap tertutup 

                                                             
461

 Wawancara, Fathurahman 05 Februari 2020 
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Kiai Hasyim As‟yari dalam kitabnya, at-Tibyan fi an-Nahyi „an 

Muqati‟ati al-Arham wal Aqarib wal Ikhwan, memberikan rincian secara 

jelas mengenai gejala yang diharamkan karena berakibat memutus tali 

persaudaraan. Di antaranya, memutus suatu kegiatan yang biasanya bisa 

mendekatkan suatu jalinan layaknya kerabat. Seperti saling komunikasi 

melalui berbagi harta, kirim surat, saling mengunjungi, dll. Adapun, jika 

memutus kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan tersebut tanpa ada uzur 

syar‟i, maka siapapun yang melakukan mendapatkan dosa besar. Karena 

cenderung meresahkan hati dan menyakiti.
462

 

Zainul Fanani menyebutkan bahwa secara historis, Pondok Pe-

santren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang pada awalnya dirin-

tis oleh para alim „Ulama untuk melakukan syi‟ar agama ini, bukan hanya 

mampu mencetak para santri dengan ilmu pengetahuan saja, namun pon-

dok pesantren yang merupakan basis pendidikan agama Islam dengan me-

tode-metode kulturalnya ini juga secara luas membekali para santrinya 

belajar aqidah, akhlak dan ilmu kehidupan tentang lakon urip, ilmu katon 

dan ilmu ora katon, serta kebijaksanaan. tradisi silaturahmi antara Kyai 

kepada Kyai-Kyai lainnya ini selalu intensif dilakukan, dari hanya untuk 

sekadar berkunjung menguatkan ukhuwah, membahas syi‟ar agama Islam 

sampai pada membahas persoalan-persoalan pelik yang terjadi pada umat 

atau rakyat.
463

 

Dalam dokumentasi PP Tebuireng dan Unhasy sendiri dalam 

                                                             
462

 Dokumentasi kitabnya, at-Tibyan fi an-Nahyi „an Muqati‟ati al-Arham wal Aqarib wal 

Ikhwan 
463

 Wawancara, Zainul Fanani, 12 Juni 2020  
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rangka merawat tradisi lokal, tradisi silaturahmi terus dijalankan dalam 

rangka membangun kemaslahatan umat. Kegiatan dokumentasi silatu-

rahmi Gubenur Jawatimur terkait kesiapan pesantren dalam menghadapi 

pandemic covid 19.
464

    

f. Tasammuh dan membangun harmoni 

KH. Hasyim Asyari dikenal sebagai seorang ulama yang sangat 

toleran terhadap  perbedaan mazhab. Meski ia termasuk pendiri Nahdatul 

Ulama yang dikenal banyak mengambil pendapat Imam Syafi‟i namun 

dengan tegas ia menyeruh para ulama NU menjauhi sifat fanatik buta ter-

hadap satu mazhab.
465

 Tinggalkanlah fanatisme dan hindarilah jurang 

yang merusakkan ini (fanatisme). (Mawa‟idz, hal. 33 dalam kompilasi ki-

tab Hasyim Asy‟ari, Irsyadu al-Sariy fi Jam‟i Mushannafati al-Syaikh 

Hasyim Asy‟ari). Seruan tersebut tidak hanya dituangkan dalam tulisan, 

namun juga ia praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Selain itu juga dalam kitabnya Risalah Ahlu Sunnah wa al-

Jama‟ah, Kiai Hasyim mewanti-wanti para ulama agar bersikap santun 

terhadap mereka yang berbeda dalam masalah furuiyah. Jika ditemukan 

amalan orang lain yang memiliki dalil-dalik mu‟tabarah, akan tetapi ber-

beda dengan amalan Syafi‟iyyah, mereka tidak boleh diperlakukan ke-

ras.
466

 

g. Ukhwah dan solidaritas kemanusiaan 

Di antara tradisi pesantren yang mendukung pembentukan karak-

                                                             
464

 Dokumentasi PP Tebuireng dalam Replubika Online 
465

 Wawancara, Mif Rokhim, 05 Februari 2020  
466

 Dokumentasi, Risalah Ahlu Sunnah wa al-Jama‟ah  
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ter adalah kebersamaan. Situasi kebersamaan membuang ego pribadi se-

tiap orang yang berada di dalamnya. Latar belakang daerah, etnis, budaya, 

maupun bahasa nyaris terabaikan dalam lingkungan pesantren.  

Santri Tebuireng, dalam dokumentasi kelembagaan mencermin-

kan kemajmukan. Para santri berasal dari berbagai daerah, baik yang dari 

Jawa ataupu luar Jawa. Dengan latar belakang kultur, sosial dan tingkat 

ekonomi yang berbeda. Untuk meningkatkan persaudaraan diantara me-

reka dan memupuk bakat-bakat para santri dan mahasiswa dibentuk orga-

nisasi yang di sesuaikan daerah masing-masing. Dalam pandangan Jas-

mianto yang merupakan alumni dan dosen Unhasy menjelaskan bahwa 

keanekaragaman mahasiswa dijadikan sebagai sarana memperkuat  ukh-

wah dan pendidikan toleransi.
467

  

Dalam pandangan Mif Rokhim yangmerupakan warek III Unhasy 

menjelaskan bahwa dalam membangun ukhwah paling tidak ada tiga hal 

yang harus dilakukan oleh lembaga pendiditikan tinggi Unhasy, yakni 

Ukhwah basariyah, Ukhawah Islamiah, dan ukhwah wataniyah.
468

   

Selain itu juga dalam pandangan Faturahman menyebutkan bah-

wa sikap persaudaraan yang direalisasikan Tebuireng sesungguhnya men-

cakup pengertia yang komprehensif dan universal kepada seluruh umat 

manusia, tanpa sikap diskriminatif. Sebagai bentuk implementasi ajaran 

islam yang memerintahkan hubungan kepada sesame manusia.
469

 

Dalam dokumentasi PP Tebuireng memperlihatakan tentang sikap 

                                                             
467

 Wawancara, Jasmianti,  20 Agustus 2020   
468

 Wawancara, Fathurrahman, 05 Februari 2020  
469

 Wawancara, Fathurrahman, 8 Juni 2020  
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KH Hasyim Asya‟ari dalam Muktamar ketiga pada tahun 1930 dengan 

judul Qunun Asasi Nahdlatul Ulama. Dimana dalam pendahuluan pida-

tonya selain mengajak pentingya ajaran madzhab dan perlunya mengikuti 

ajaran beliau juga mengajak umat islam untuk bersatu, saling menghargai 

dan tenggang rasa.
470

  

Ukhwah dan solidaritas kemanusiaan yang dibangun di pondok 

pesantren dan Universitas Hasyim Asy‟ari dalam melahrikan akademisi 

religius moderat dibangun melalui pengamalan konsep Bineka Tunggal 

Ika dengan tetap menekankan aspek relegiusitas pesantren.     

 

4. Temuan Penelitian  

a. Konstruksi Budaya Pesanten dalam Melahirkan Akademisi Religius 

Moderat 

Dari hasil penelitian di pondok pesantren Unhasy, maka peneliti 

dapat mengambarkan temuan penelitian tentang konstruksi budaya pesan-

ten dalam melahirkan akademisi religius moderat sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 

Tabel Konstruksi Budaya Pesantren Tebuireng 

dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

Konstruksi Budaya  

Temuan Penelitian 

 

Makna Umum  Khusus 

 

Artifack 

Fisik Warna bangunan didominasi 

oleh warna: hijau dan putih 

Santri diharapkan 

kuat iman, ilmu dan 

khalaknya memiliki 

keluasaan wawa-

                                                             
470

 Dokuementasi PP Tebuireng 
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san,pergaulan luas  

Bahasa Indonesia, Jawa, Madura, 

Arab, Inggris 

Dalam konteks ber-

bahasa wujud dari 

internalisasi adalah 

penanaman nilai 

tasamuh, islahiyah 

dan tatawuriyah 

(pengembangan 

kualitas santri) dan 

amar ma‟ruf nahi 

mungkar 

Penggunaan tek-

nologi dan pro-

duk kreasi artis-

tiks 

Penguatan   Sebagai wujud 

pengembangan 

kualitas santri 

 Dan sebagai wu-
jud keterbukaan 

pesantren dalam 

wra globalisasi 

 

Cerita yang dihi-

dupkan 
 Tausiyah dan tauladan 

kyai. 

 Taat aturan 

Sebagai wujud in-

ternalisasi dalam 

keseharian dan im-

plementasi nilai-

nilai trilogy dan 

panca kesadaran 

santri 

Cara menunju-

kan emosi 
 Secara personal 

 Secara lisan  

 Berdasarkan dalil aqli dan 
naqli 

Mengutamakan si-

kap musyawarah 

dengan menanam-

kan manajemen 

emosi dan logika.  

Kegiatan bersa-

ma berkaitan 

dengan nilai reli-

gius moderat 

Pembacaan tawassul sebelum 

dan sesudah kegiatan belajar 

dan juga setelah melaksana-

kan sholat jama‟ah,  Kuliah 

Akhlak Tasawuf Mahasiswa,  

Pembacaan tahlil setiap ma-

lam jum‟at, Tranmisi pemiki-

ran pengasuh melalui kitab 

kuning, Tradisi ziarah dan 

haul, Seminar kebangsaan 

Membudayakan 

nilai-nilai keaga-

maan dan akademik 

Upacara dan aca-

ra 

Kegiatan hari besar Islam, 

kesgiatan nasional dan kegia-

tan seminar kebangsaan 

Membudayakan 

nilai-nilai tawassut 

dan bangga dengan 

identitas dan kegia-



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

295 

tan pondok pesant-

ren  

Semangat kerja Jihad mencari ilmu dengan 

konsep li ila‟I kalimatullah 

dan amar ma‟ruf nahi munkar 

pribumisasi nilai-

nilai trlogi dan pan-

ca kesadaran santri 

dalam keseharian  

Symbol 

 Postering 

yang berisi 

kata kata mu-

tiara 

 

 Kalender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerak tubuh 
 

 

 

 

 Jargon jargon 

 

 

 

 

 

 Model pa-
kaian 

 

 

Symbol-simbol di pondok 

pesantren Tebuireng dan juga 

unhasy banyak memuat gam-

bar hadratus Syeh KH. Ha-

syim Asy‟ari dan para pendiri 

seperti KH Wahid Hasyim.  

Selain itu juga ada juga bebe-

rapa dawuh kyai dan juga 

do‟a-doa harian seperi; do‟a 

masuk masjid, do‟a setelah 

wudlu, doa masuk madrasah. 

 

Cara menegur, sala-

man,menemui dan mengha-

dap kyai 

 

 

Jargon di pondok pesantren 

Tebuireng adalah hubbul wa-

than min al-iman. Selain si-

kap terbuka untuk semua go-

longan 

 

 

 

Model seragam di perguruan 

tinggi bebas tapi sopan.  

 

Simbol simbol  pe-

nitng dalam lemba-

ga pesantren Tebui-

reng memberikan 

gambaran secara 

utuh mengenai ha-

bits santri dan juga 

mahasisiwa.    

 

 

 

 

Santri Sangat 

Menghormati Kyai 

karena kealiman 

dan kesederhanaan 

 

Menanamkan nilai-

nilai persatuan dan 

kesatuan  

 

 

 

 

Menjung nilai-nilai 

tawassut  

Tokoh yang di 

idolakan 

Hadratus Syeh Kh. Hasyim 

Asy‟ari 

Kh. Wahid Hasyim 

KH. Absdurahman Wahid 

Gus Mus 

 

 

Santri dalam mene-

ladani para Ma-

syayikh dalam hal 

akhlak  dan amar 

ma‟ruf nahi munkar 

Keteladanan kyai Aqidah,syari‟ah dan Akhlak Niai-nilai uswatun 

hasanah kyai dalam 

segala aspek kehi-

dupan 
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Nilai yang dipe-

gang teguh 

Prinsip jatidiri 

santri 

Keikhlasan, bertanggungja-

wab, jujur, kerjakeras dan 

toleransi 

Menerima dan 

menghargai plural-

ism agama dan pa-

ham keagamaan 

para tamu, tenaga 

pendidik, bahkan 

santri untuk belajar 

dipondok pesantren. 

Asumsi yang 

mendasari 

Keyakinan diri Keayakinan diri untuk selalu 

berpegang teguh pada nilai-

nilai yang telah diajarkan oleh 

KH. Hasyim Asy‟ari 

Memegang teguh 

nilai-nilai  

Ideology ahlus 

sunnah walja-

maah 

Santri dipersiapkan untuk 

menjadi alumni yang mampu 

bisa menjalankan syariat 

agama dan juga bermanfaat 

untuk masyarakat nusa dang 

bangsa 

Membudayakan 

idelogi aswaja akan 

diselamatkan di du-

nia maupun di aka-

hirat 

Sumber Data Dokumentasi Peneliti 

b. Proses internalisasi budaya pesantren di Univesitas Hasyim Asy‟ari dalam 

melahirkan akademisi religius moderat 

Dari hasil penelitian di pondok pesantren Tebuireng, maka peneli-

ti dapat mengambarkan temuan penelitian proses internalisasi budaya pe-

santren dalam melahirkan akademisi religius moderat sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Proses internalisasi budaya pesantren di UNHASY  

dalam melahirkan akademisi religius moderat 

 

Proses internalisasi Hasil Penelitian  Makna 

Pemimpin 

 Kyai/Pengasuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyai sebagai pendidik 

yang memiliki kekuatan 

spiritual dan sikap mod-

erat.   

Proses internalisasi dila-

kukan melalui kegiatan 

perkuliahan, sikap dan 

kebiasaan keseharian 

 

 

 

Kyai sebagai pemimpin 

dalam konteks internalisa-

si lebih menekankan pada 

aspek suritauladan. Kha-

rismatik dan sikap zuhud 

serta keistiqomahan da-

lam keseharian menjadi-

kan pengasuh sebagai to-

koh sentral yang sangat 

disegani dan di hormati.  
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 Rektor  

 

 

 

 

 

 Dosen  
 

 

 

 

 

 

 

- internalisasi melalui ke-

gitan perkuliahan  

- internalisasi melalui pe-

raturan  

 

 

-Internalisasi melalui ke-

giatan perkuliahan 

- internalisasi melalui 

- suritaudalan 

 

 

 

 

Rektor selain menjadi 

mannajer dalam konteks 

ini jiga menjadi role mod-

el  dalam proses pendidi-

kan dan pembelajaran 

 

Konsep dosen di pergu-

ruan tinggi nama panggi-

lan keseharian adalah us-

tad  yang lebih menekan-

kan aspek tauladan dan 

nilai keberkahan   

Pengembangan Kurikulum 

 Kurikulum Wajib 
3. Kurikulum Keme-

nristekdikti 

4. Dirjen Pendidikan 

Islam 

 

 

 

 

 

 

 Kurikulum Muatan Lok-
al 

 

 

 

 Kurikulum Kemenristek-

dikti 

dan Dirjen Pendidikan 

Islam dalam proses pem-

belajaran dilakukan trasn-

formasi dan internalisasi 

nilai-nilai kepesantrenan/ 

 

 

 

 

 

- Matakuliah wajib ten-

tang kepsantrenan, aswa-

ja/Ke NU-an, baca tulis 

al-Qur‟an.  

 

 

 

 

Merupakan kuikulum wa-

jib perguruan tinggi. Da-

lam pengembanganya di 

intergariskan dengan ni-

lai-nilai  kepesantrenan  

 

 

 

 

 

 

Lembaga Integrasi Kuri-

kuler bertujuan untuk 

mengelola kegiatan ke-

mahasiswaan yang berhu-

bungan dengan pondok 

pesantren.  

Iklim  

 Kondisi fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) lingkungan  perguran 

tinggi yang berjauhan 

dengan pondok pusat  

2) fasilitas masjid besar, 

musolla,ruang diskusi, 

jaringan internet 

3) fasilitas perpustakaan 

4) media kampus  

5) postering visi dan misi 

6) postering pengasuh 

 

Kondisi fisik menggam-

barakan suasana pesant-

ren.  
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 Kondisi sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lingkungan Spiritual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem Manajemen 

7) kalender 

8) postering do‟a-do‟a 

9) rumah pengasuh 

10) Pustaka Tebuireng 

11) Makam yang ramai 

12) parkir  luas 

13) perkantoran 

14) ruang kuliah 

 

 

1) sosio kultur yang lebih 

kental dengan nilai-nilai 

kemsayarakatan. 

2) kondisi sosial santri 

harus mengikuti aturan-

aturan yang telah diteta-

pan oleh pesantren 

3) ada dewan pengawas 

(supervisor) yang tersem-

bunyi dalam memantau 

gerak mahasantri 

4) diksusi bebas pojok 

surau 

5) pengajian rutin penga-

suh  

6) penguatan budaya or-

ganisasi melalui kegiatan 

kemahasisiwaan.. 

 

 

 

1) secara fisik didukung 

media/ tempat beribadah 

2) suasana ngaji seperti 

khatmil qur‟an 

3) puasa Senin-Kamis 

4) ziaroh kubur 

5) sholat Berjamaah 

7) Shodaqoh 

8) istigosah 

9) sholat malam  

 

 

 

1) Struktur birokrasi dan 

Organisasi, (dalam hal ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi sosial kemasya-

rakatan di Tebuireng 

menjadi bagian yang te-

rintegrasi dalam kehidu-

pan masyrakat dan santri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan spiritual di 

Unhasy di pengaruhi den-

gan prilaku keseharian 

para masyayikh dan ma-

syarakat dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prilaku organisai akan 

depengaruhi oleh motiva-
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lembaga pondok pesant-

ren secara inheren telah 

menjadi satu kesatuan 

2) Standar prosedur kerja, 

prosedur kerja dalam ke-

giatan telah berlajalan. 

Adanya pembagaian tu-

gas dari pengasuh, rektor 

dan semua jajaran terkait.  

3)Kepemimpinan dalam 

Unhasy sendiri adalah 

kolektif kolegial. Kyai 

menjadi uswah hasanah 

dan modeling karakter 

keseharian santri. 

si kerja, keterlibatan kerja, 

disiplin kerja, moral kerja, 

perilaku konflik. Yang 

semua itu akan mempen-

garuhi aktifitas kerja indi-

vidu dan kelompok yang 

nantinya mempengaruhi 

iklim dan kinerja organia-

sasi.   

 

 

 

Dokumentasi Peneliti 

 

c. Tipologi nilai nilai pesantren yang di internalisasikan ke perguran tinggi Un-

hasy dalam melahirkan akademisi religius moderat 

Dari hasil penelitian di pondok pesantren UNHASY, maka peneliti 

dapat mengambarkan temuan penelitian tentang nilai-nilai pesantren yang di 

internalisasikan di perguruan tinggi dalam melahirkan akademisi religius 

moderat sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8  

Tipologi Nilai nilai pesantren yang di internalisasikan ke Universitas Hasyim Asy‟ari 

dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

 

Nilai Nilai Pesantren  Hasil Penelitian  Makna 

Iklim keterbukaan Pesant-

ren 

 

- Diskusi dalam melaksa-

nakan kegiatan 

- menerima semua tamu 

lintas agama 

- kegiatan ziaroh makam  

- kegiatan seminar pliras-

lisme 

- Perpustakaan tebuireng   

Sikap keterbukaan lebih 

diutamakan dalam pesant-

ren. dan Alm. Gus Sholah 

selaku pengasuh dan juga 

Rektor selalu membuka 

musyaewarah dalam berba-

gai kegiatan dan pengambi-

lan keputusan.   
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Semangat Nasionalisme 

dan patriotism 

- pahlawan nasional 

- menjadi presiden RI 

Kyai Hasyim Asy‟ari dan 

KH Wahid Hasyi merupa-

kan tokoh penting dalam 

kemerdekaan Indonesia  

Trasformsi pikiran Kyai 

melalui ngaji kitab 

- ngaji kitab karangan Ha-

dratus Syeh KH. Hasyim 

Asy‟ari 

- trasformasi melalui ke-

giatan kurikulum 

 

Nilai-nilai KH. Hasyim 

Asy‟ari ditransformasikan 

melalui karya  

Menjujung kearifan lokal - kegiatan tawassul dan 

haul 

Menjaga sanad keilmuan 

melaui tawassul dan haul 

para masyayikh  

Memperkuat silaturahim 

dan mencairkan sikap ter-

tutup 

- temu alumni 

- internalisasi melalui film 

- internalisasi melalui me-

dia 

Menjaga tali silaturaim me-

lalui kegiatan siaturahmi 

Tasammuh dan memban-

gun harmoni 

- santun terhadap perbe-

daan 

Nilai toleransi telah di 

kembangkan dalam  kehi-

dupan kepesantren dan juga 

masyrakat dalam kehidu-

pan sehari-hari 

Ukhwah dan solidaritas 

kemanusiaan 

 

-membangun Ukhwah 

basariyah, Ukhawah Isla-

miah, dan ukhwah wata-

niyah 

Santri diharapkan bisa 

menjaga nilai-nilai ukhwah  

Dokumentasi Peneliti 

 

C. Temuan Lintas Kasus 

1. Konstruksi Budaya Pesantren dalam Melahirkan Akademisi Religius 

Moderat 

Konstruksi budaya pesantren dalam memahami akademisi religius 

moderat memberikan gambaran bahwa budaya organisasi adalah pola asumsi 

dasar yang telah ditemukan suatu kelompok, ditentukan, dan dikembangkan 

melalui proses belajar, adaptasi kelompok eksternal dan integrasi kelompok 

internal serta asumsi itu telah bekerja cukup baik sehingga menjadi bahan per-
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timbangan yang valid, oleh sebab itu diajarkan kepada anggota-anggota baru 

sebagai salah satu cara untuk menanamkan pemahaman, pemikiran dan pera-

saan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan organisasi. 

Bangunan budaya pesantren dalam memahami akademisi religius 

moderatbudaya organisasi sebagai kekuatan yang tidak kelihatan (intangible) 

di balik sesuatu yang dapat dilihat (tangible), suatu energi sosial yang meng-

gerakkan orang untuk bertingkah laku. Budaya bagi organisasi merupakan 

apa yang dikatakan „karakter‟ bagi individu sesuatu yang tersembunyi, me-

nyatukan, menyediakan makna, arahan dan mobilisasi. Kekutan uswatun ha-

sanah pemimpin, dosen, cerita-cerita yang di hidupakan, semangat kerja keras 

merupakan budaya yang intangible tetapi memiliki makna yang cukup kuat 

dalam bangunan budaya di pesantren.  

Bangunan budaya pesantren dalam melahirkan akademsi religious 

moderat tidak terlepas dari empat hal yang harus diperhatikan dalam perjala-

nan pendidikan, yaitu pertumbuhan, perubahan, pembaharuan dan pengem-

bangan, berkelanjutan dan ketahanan. Selain itu agar sistem organisasi sosial 

dapat bertahan (survive) maka sistem harus memiliki empat hal yaitu adapta-

tion (adaptasi), yaitu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan. Goal attainment (mempunyai 

tujuan), yaitu sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan uta-

manya. Integration (integrasi), yaitu sebuah sistem harus mengatur antar hu-

bungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Latency (pemeliharaan 

pola).  
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Internalisasi budaya di pondok pesantren di perguruan tinggi dalam 

melahrikan akademisi religius moderat dapat membantu untuk dapat melihat 

internalisasi budaya pondok pesantren sekaligus gerak pendidikan formal di-

dalamnya, selama kurun waktu tertentu.  Perubahan dapat dimulai dari hal-hal 

yang kecil, tapi dapat dilakukan oleh semua personil di dalamnya secara terus 

menerus (istiqomah). Perubahan kecil pada budaya di pondok pesantren akan 

menjadi perubahan besar, jika dilakukan terus menerus oleh semua personel 

pondok pesantren. Pada akhirnya hal tersebut menjadi bangunan kuat dan 

proses internalisasi nilai-nilai pesantren di perguruan tinggi dapat terbanugun 

kokoh sebagai mana harapan visi besar pesantren. 

Menyimak hasil penelitian tentang internalisasi nilai-nilai pesantren 

dalam melahirkan akademisi religius moderat di pondok pesantren Nurul Ja-

did dan pondok pesantren Tebuireng, maka dapat dipahami bahwa konstruksi 

budaya pondok pesantren dalam melahirkan akademisi religius moderat seca-

ra garis besar sebagai berikut; 1) Sofhwere of mind (perangkat lunak dari pe-

mikiran) tentang akademisis religius moderat. 2) Kegiatan-kegiatan rutin baik 

yang berkaitan dengan kegiatan kognitif, afektif dan psikomotorik.3)  Simpul 

interaksi ala akademisi religius moderat baik internaksi antara santri dengan 

santri, maupun santri dengan orang tua, santri dengan pengasuh. 4) Memprak-

tekan bahasa arab sehingga lebih mudah memahami ajaran ajaran yang ada di 

ktab-kitab para pendiri. 5) Produk yang dihasilkan yang menunjukan ciri khas 

religius moderat seperti buku buku yang membahas tentang Aswaja, 6) Ben-

tuk sosialisasi baik formalseperti sambutan, pengarahan, ceramah, maupun ti-
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dak formal seperti suritauladan, 7) Pengenalan konsep diri pada santri sebagai 

Nahdliyin. 8) Penyusunan dan pelaksanaan tata tertib pondok yang berkaitan 

dengan aswajanisasi. 9) Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai aswaja. 

10) System pendidikan yang memiliki visi dan misi besar berbasis pondok 

pesantren. 11) Penyerapan nilai-nilai dan norma yang berkarakter religius 

moderat. 12) Nilai demokratis ala pondok pesantren, yaitu dari pondok pe-

santren, oleh pondok pesantren dan untuk pondok pesantren. 13) Cerita yang 

dihidupkan tentang nilai-nilai karakter kyai dan para masyayikh mengajarkan 

akhlak yang berdasarkan nilai-nilai pesantren. 14) Rekrutmen tenaga pendidik 

dengan berlatarbelakang sunni. 14) Kitab-kitab yang digunakan sebagai ruju-

kan yang diajrakan di pondok pesantren dan perguraun tinggi berdasarkan 

ajaran aswaja. 

 

2. Proses Internalisasi Budaya Pesantren di Perguruan Tinggi dalam Me-

lahirkan Akademisi Religius Moderat 

Proses internalisasi budaya pondok pesantren di perguruan tinggi da-

lam melahrikan akademisi religius moderat bisa dilakuakn melalu pembia-

saan nilai, internlaisasi nilai dan institusionaliasi nilai.  

1. Ta‟aruf (pengenalan nilai) 

Proses ini merupakan proses transrformasi nilai-nilai pesantren ke 

perguruan tinggi. Kegiatan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi sesudah dan 

sebelum mahasisiwa masuk keprguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan ke-

giatan sosialisasi yang dlakukan oleh lembaga pesantren dalam rangka untuk 
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merekrut mahasiswa baru. Wujud dari tahapan sosialisasi dan pengenalan ni-

lai adalah visi besar kedua lembaga pesantren Nurul Jadid dan Tebuireng da-

lam merumuskan visi da nisi masing masing perguruan tinggi. Slogan pergu-

ruan tinggi yang berkarakter pesantren memberikan modal tersendiri khusus-

nya bagi kalangan masyarakat pedesaan.  

Pengenalan nilai sendiri dilakukan dengan beberapa cara diantaranya; 

a. Pengenalan nilai melalui pengajian pengasuh  

b. Pengenalan nilai melalui tenaga pendidik dan kependidikan 

c. Pengenalan nilai melalui jaringan alumni 

d. Pengenalan nilai melalui media cetak dan dunia maya 

2. Pembiasaan nilai  

Proses ini merupakan proses tahapan awal dalam kegiatan internalisa-

si nilai nilai pesantren dalam perguruan tinggi. Di Unuja dan Unhasy sendiri 

dalam proses transformasi dilakukan menggunakan dua tahapan yakni;  

a. Talqin (menuntun) 

Organisasi mempunyai tujuh karakteristik budaya dasar yang bersifat 

universal, yaitu (1) kebudayaan itu dipelajari bukan bersifat instingtif, (2) ke-

budayaan itu ditanamkan, (3) kebudayaan bersifat sosial dean dimiliki bersa-

ma oleh manusia dalam masyarakat yang terorganisir, (4) kebudayaan itu ber-

sifat gagasan (ideational), kebiasaan-kebiasaan kelompok yang dikonsepsikan 

atau diungkapkan sebagai norma-norma ideal atau pola perilaku, (5) kebu-

dayaan itu sampai pada suatu tingkat me-muaskan individu, memuaskan ke-

butuhan biologis dan kebutuhan ikutan lainnya, (6) kebudayaan itu bersifat in-



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

305 

tegratif. Selalu ada tekanan ke arah konsistensi dalam setiap kebudayaan, (7) 

kebudayaan itu dapat menyesuaikan diri. Kegiatan menuntun tidak terlepas 

dari karakter peserta didik ketika memasuki perguruan tinggi. Proses bimbin-

gan dilakukan melalui kegiatan perkuliahan dan juga kegiatan pondok pesant-

ren mahasiswa.  

b. Ta‟wid (pembiasaan) 

Pembiasaan dimaksud agar peserta didik yang dalam hal ini mahasis-

wa bisa mengamalkan dan mempraktekan budaya pesantren dalam lingkun-

gan perguruan tinggi dan juga masyarakat. Proses pembiasaan dalam mela-

hrikan akademisi religius moderat dibangun melalui proses asimila-

si,akomodasi dan ekuilibrasi(penyeimbang)   

3. Internalisasi Nilai 

Internalisasi merupakan proses penanaman sikap seseorang ke dalam 

diri sendiri melalui sebuah pembinaan, bimbingan dan sebagainya. Tujuan da-

ri internaliasi sendiri adalah menghayati dan menguasi secara mendalam nilai-

nilai sehingga tercermin dalam sikap dan tindakan dengan standar yang diha-

rapkan.  

Keyakinan merupakan bagian dari prilaku yang digunakan untuk 

menjelaskan dan mengarahkan corak-corak prilaku. Keyakinan merupakan 

keluaran dari perilaku, keyakinan mengambarkan makna yang terkandung da-

lam pengelaman yang dimiliki akibat prrilaku sebelumnya. Kaitanya interna-

lisasi nilai nilai pesantren dalam pendidikan tinggi penting untuk mengetahui 

filosofi (nilai-nilai dasar). Untuk itu langkah-langkah pembiasaan/internalisasi 
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nilai-nilai pesantren sama halnya merubah sikap dan prilaku melalui penga-

laman diataranya menciptakan keterbukaan dan memajukan pemahaman.  

Internalisasi nilai-nilai pesantren di perguran tinggi mutlak di lakukan, 

karena dalam kenyataan dan dialektika antara budaya pondok pesantren den-

gan budaya perguruan tinggi memiliki akar yang berbeda. Untuk itu dalam 

pesantren proses internlalisasi nilai-nilai pesantren di perguruan tinggi tidak 

terlepas dari proses doktrinasi secara lansung atapun tidak lansung dalam ke-

giatan pembelajaran di perguruan tinggi.  

4. Institusionalisasi Nilai Pesantren 

Dalam melakukan institusionalisasi nilai pondok pesantren di perguan 

tinggi, terlebih dahulu perlu mealkukan perubahan dan pemantapan mindset 

dikalangan mahasantri. Mindset merupakan hasil pengalaman, keyakinan , ni-

lai-nilai yang telah di internalisasikan dan diyakini oleh seseorang yang 

mempengaruhi cara bersikap dan berprilaku. 

Setelah bangunan pondok pesantren telah terintenalisasi maka perlu 

melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang bertujuan membangun nilai-nilai pe-

santren di perguruan tinggi. Secara garis besar internalisasi nilai-nilai pesant-

ren diperguruan tinggi Unuja dan Unhasy sebagai berikut: 

a. Penyusunan visi misi lembaga perguruan tinggi islam dalam hal ini Unuja 

dan Unhasy berbasis kepada nilai-nilai pondok pesantren 

b. Penyusunan kurikulum perguruan tinggi dengan memasukan kurikulum 

kepesantrenan  

c. Refrensi perguruan tinggi berbasis pada kitab-kita para masyayikh 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

307 

d. Pola intergasi peraturan yang harus mengikuti pearturan pesantren dalam 

lingkungan perguruan tinggi 

e. Pengenalan simbol-simbol melalui slogan, gambar, identitas kultur yang 

meliputi penampilan, pola interaksi dan istilah khusus yang digunakan 

f. Kegiatan bersama seperti sholat berjamaan, dzikir, dan membaca kitab 

g. Penegakan tata tertib untuk mahasantri 

h. Komonikasi verbal, non verbal, formal dan non formal 

i. Kegiatan sehari-hari individu santri dan mahasantri  

j. Keteladanan kyai, ustadz dan pengurus 

k. Memabngun pondok pesantren mahasisiwa  

l. Cerita yang dihidupkan dan turun menurun dari generasi ke generasi 

m. Kegiatan rutin aswaja  

n. Zonasi wilayah yang terintegrasi  

Sebagai langkah institusinaliassi nilai-nilai pesantren dalam melahir-

kan akademisi religius moderat di pesantren Nurul Jadid dibentuk Lembaga 

Integrasi Kokurikuler (LIK). Dimana lembaga ini merupakan lembaga yang 

dibentuk oleh pesantren dengan tujuan membangun karakter mahasantri yang 

berwawasan nilai-nilai kepesantrenan. Selain itu juga dalam rangka memben-

tuk mahasisiwa yang berkarakter santri pesantren mebangun pondok pesant-

ren mahasiswa (POMAS) dengan tujuan kaderisasi sarjana santri yang memi-

liki skill kebahasaan, pemaduan keislaman dan keilmuan, skill penelitian dan 

pengabdaian masyarakat yang berwawasan ke Indonesiaan. Sebagai pelaksa-

na teknis tempat hunian, POMAS menjalin kerjasama dengan lembaga yang 
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berada dibawah naungan lingkungan Pesantren dan Universitas dalam pelak-

sanaan kegiatan.  

Selain itu juga kekuatan kurikulum lokal berbasis nilai-nilai kepesan-

trenan seperti kuliah tasawuf, kuliah aswaja, kuliah kepesantren dan Pendidi-

kan Agama Islam untuk fakultas umum merupakan bagian yang tidak bisa di-

lepaskan dari kuliah wajib di Unuja.  Visi dan misi besar dari tingkat Univer-

sitas hingga lembaga lembaga yang berada dibawah naungan Unuja seperi fa-

kultas, prodi dan juga lembaga kemahasiswaan dalam rangka internalisasi ni-

lai nilai kepsantrenan tidak terlepas dari trilogi danpanca kesadaran santri. 

Selain itu juga blanko kredit poin mahasiswa merupakan aspek waji 

yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dari masuk hingga lulus. Poin poin yang 

diwajibkan dalam pembinaan mahasiswa dari kredit poin diataranya bidang 

keagamaan, bidang peningkatan intelektual, bidang keorganisasian dan pen-

gembangan SDM, bidang penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, pen-

gabdian pesantren dan masyarakat. Lima bidang tersebut merupakan bidang 

bidang yang harus dilakukan oleh mahasiswa tentunya dengan bukti yang te-

lah ditentukan oleh Universitas  

Pesantren Nurul Jadid dalam rangka internalisasi nilai-nilai kepsantren 

juga membuat wadah alumni yang biasa disebut dengan P4NJ yang berperan 

untuk membangun kekeluargaan antar alumni dan juga membangun kepedu-

lian kepada masyarakat. 

Sama halnya pesantren Nurul Jadid podok pesantren Tebuireng dalam 

rangka institusionalisasi nilai pesantren di perguruan tinggi Unhasy juga di-
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buat Pusat Kajian Pemikiran Asy‟ari yang bertujuan untuk bisa menginterna-

lisasi nilai-nilai pemikrian pendiri ke semua lingkungan perguruan tinggi. Se-

bagai wujud institusionalisasi nilai-nilai kepsantrenan di kalangan mahasiswa 

juga dibangun pesantren mahasiswa.  

Selain itu juga kekuatan kurikulum lokal berbasis nilai-nilai kepesan-

trenan seperti kuliah tasawuf, kuliah aswaja, kuliah kepesantren dan Pendidi-

kan Agama Islam untuk fakultas umum merupakan bagian yang tidak bisa di-

lepaskan dari kuliah wajib di UNHASY. Visi dan misi besar dari tingkat Un-

iversitas hingga lembaga lembaga yang berada dibawah naungan UNHASY 

seperi fakultas, prodi dan juga lembaga kemahasiswaan dalam rangka interna-

lisasi nilai nilai kepesantrenan tidak terlepas dari nilai-nilai pesantren Tebui-

reng.  

Pembangunan museum Islam Nusantara, juga menjadi pusat informa-

si mengenai proses masuknya Islam di nusantara hingga menjadi Indonesia 

sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Dimana gamba-

ran masuknya Islam masyarakat bagaimana Islam datang ke Nusantara den-

gan cara damai tanpa dukungan militer dan politik, semata-mata berdakwah 

dan berniaga.  

Konsep moderat yang di internalisasi di perguruan tinggi melalui pe-

mimpin, kurikulum dan iklim dibangun melalui moderat pada pemikiran, pe-

nerapan syari‟at, toleransi beraga, politik pendidikan, ekonomi dan pengem-

bangan tradisiserta budaya. Selain itu, secara dinamis komonitas pesantren 

berbasis ormas Islam (NU) mendapat peran sangat strategis untuk menjebata-



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

310 

ni perdamaian dunia.    

   

3. Tipologi Nilai-Nilai Pesantren yang di Internalisasikan ke Perguruan 

Tinggi dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat  

Pondok pesantren digambarkan sebagai mandala atau semacam pade-

pokan yang merupakan tempat tenang, sejuk, dan damai, tempat para santri 

mencurahkan tenaga dan pikiran untuk belajar membentuk karakter. Solidari-

tas, kebersamaan, persaudaraan, dan ketulusan antar warganya sangat kuat 

dan tumbuh sebagai karakter integral di dalamnya. Kehadiran Islam sebagai 

agama adalah untuk menarik manusia dari sikap ekstrim yang berlebihan dan 

memposisikannya pada posisi yang seimbang. Maka dalam ajaran-ajaran Is-

lam terdapat unsur rabbaniyyah (ketuhanan) dan Insaniyyah (kemanusiaan), 

mengkombinasi antara Maddiyyah (materialisme) dan ruhiyyah (spiritua-

lisme), menggabungkan antara wahyu (revelation) dan akal (reason), antara 

maslahah ammah (al-jamaaiyyah) dan maslahah individu (al-fardiyyah), dan 

lain-lain sebagainya. Konsekwensi dari moderasi Islam sebagai agama, maka 

tidak satupun unsur atau hakikat-hakikat yang disebutkan diatas dirugikan. 

Kaitanya dalam tipologi nilai-nilai pesantren yang di internalisasikan ke per-

guruan tinggi dalam melahirkan akademisi religius moderat pesantren sendiri 

memiliki filosofis pesantrem“al-muhafadzah „ala qadîm al-shalih wa al-

akhdzu bi al-jadîd al-ashlah“. Kaitanya dengan nilai-nilai pesantren dalam 

pembentukan akademisi atau santri yang berkarakter relegius moderat, ten-

tunya tipologi nilai yang dikembangkan di perguruan tinggi tidak telepas dari 
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visi, misi dan tujuan dari pendirian awal pesantren.   

Dari statmen ini, dapat digambarkan bahwa nilai nilai pesantren yang 

di internalisasikan di perguruan tinggi Unuja dan Unhasy tidak terlepas dar 

visi besar lembaga pesantren. Secara umum kedua lembaga pesantren meru-

pakan lembaga yang berkarakter Nahdliyin. Dimana Nurul Jadid merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh KH.Zaini Mun‟im yang bergu-

ru kepada Hadratus Syekh KH.Hasyim Asy‟ari. Dan Tebuireng sendiri meru-

pakan pesantren yang didirikan oleh pendiri Nahlatul Ulama yakni Hadratus 

Syekh KH.Hasyim Asy‟ari. 

Pondok pesantren Nurul Jadid merupakan lembaga kegamaan yang 

secara historis tidak terlepas dari nilai-nilai organisasi besar Nahdlatul Ulama. 

Dalam mewujudkan akademisi religius moderat di perguruan tinggi, pondok 

pesantren Nurul Jadid memiliki nilai-nilai pesantren yang disebut dengan tri-

logy dan panca kesadaran santri. 

Trilogi santri adalah standart kompetensi dasar yang harus dikuasai 

oleh setiap santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sebagai kriteria minimal, 

santri wajib memahami dan mengamalkanya karena ini menjadi tolak ukur 

sebuah kesantrian. Trilogi santri merupakan tiga bidang ilmu amaliah yang 

disusun oleh pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid untuk dijadikan pijakan 

dasar bagi santri terutama dalam ibadah, baik ibadah yang sifatnya mahdlah 

dan ghairu mahdlah maupun ibadah sosial kemasyarakatan. Trilogi santri pa-

da dasarnya adalah komponen utama dari kesadaran beragama yang terdapat 

dalam panca kesadaran santri yang terdiri dari; 1) Memperhatikan kewajiban 
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fardu ain.2) Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar. 3) Berbuat 

baik kepada Allah dan makhluk. PP Nurul Jadid dalam 

mengimplementasikan beberapa fungsi tersebut, menitik beratkan pada 

adanya panca kesadaran (al-wa‟iyyat al-khamsa). Panca kesadaran ini 

meliputi kesadaran beragama, berilmu, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara serta kesadaran berorganisasi. Panca kesadaran inilah yang menjadi 

titik tolak dan citra diri santri, baik dalam proses pembentukan jati dirinya 

ketika masih nyantri, hingga berperan aktif dalam membangun masyarakat. 

Untuk menompang mutu pendidikan yang demikian salah satu 

lembaga pendidikan yang didirikan di bawah naungan yayasan Pesantren 

Nurul Jadid adalah Universitas Nurul Jadid, di mana kehadiran lembaga ini 

adalah dalam rangka mempersiapkan kader-kader ulama yang memiliki 

integritas ilmiah, amaliah, dan khuluqiyah yang berkualitas dan memiliki nilai 

strategis dengan berorientasi keadilan, kesetaraan, keterbukaan, kejujuran, 

kepercayaan, dan kerakyatan. 

Semetara itu Transformasi kelembagaan Tebuireng yang didalamya 

ada perguran tinggi (Universitas Hasyim Asy‟ari) yakni adalah penguatan ka-

rakter dengan mengambil nilai-nilai yang dieariskan oleh pendirinya Hadratus 

Syeikh Hasyim Asy‟ari yakni, nilai Ikhlas, jujur, tanggung jawab dan tass-

muh. Tasammuh dalam pandangan Hadratus Syeikh Hasyim Asy‟ari adalah 

sikap lapang hati, peduli, toleran anti kekerasan dan menghargai hak-hak 

orang lain.  

Dilihat dari tujuan pendirian unhasy sendiri yakni melahirkan ulama 
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plus, yaitu ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Untuk itu dalam wujud 

internalisasi nilai-nilai pesantren ke perguruan tinggi Unhasy dalam melahir-

kan akademisi religius moderat, nilai nilai yang dikembangkan diatarnaya: 1) 

Iklim keterbukaan Pesantren, 2) Semangat Nasionalisme dan patriotisme, 3) 

Trasformsi pikiran Kyai melalui karangan kitab, 4) Menjujung kearifan lokal, 

5) Memperkuat silaturahim dan mencairkan sikap tertutup, 6) Tasammuh dan 

membangun harmoni, 7) Ukhwah dan solidaritas kemanusiaan. 

 

D. Proposisi Penelitian  

Bangunan data dan hasil penelitian di atas menghasilkan sejumlah 

proposisi sesuai fokus penelitia ini 

1. Konstruksi Budaya Pesantren dalam Melahirkan Akademisi Religius 

Moderat 

Proposisi 1 : semakain kuat artefak religius moderat/keaswajaan,  

  semakin kuat penanaman nilai-nilai religius moderat  

Proposisi 2 : semakain kuat artefak religius moderat/keaswajaan,  

  semakin kuat pembentukan pola fikir 

Proposisi 3 : semakin kuat penanaman nilai-nilai kepesantrena  

  semakin kuat asumsi tentang akademisi religius moderat 

Proposisi 4 : semakin kuat pembentukan pola pikir, semakin kuat 

asumsi akademisi religius moderat 

Proposisi 5 : semakin kuat asumsi, semakin kuat pembentukan budaya  

Proposisi 6 :  semakin kuat pembentukan pola pikir semakin kuat  
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pembentukan budaya 

2. Proses Internalisasi Nilai-Nilai Pesantren dalam Melahirkan Akademisi 

Religius Moderat 

 Proposisi 1:  

 

 

 

 

 

 

 

Proposisi 2:  

 

 

 

 

 

Proposisi 3:  

 

 

 

 

 

Pengenalan 

Kuat  

Internalisasi  

Kuat 

Pembiasaan 

Kuat 

Instutisionalisasi  

Kuat 

Budaya 

Kuat 

Pengenalan 

Lemah  

Internalisasi  

Kuat 

Pembiasaan 

Kuat 

Instutisionalisasi  

Kuat 

Budaya 

Kuat 

Pengenalan 

Kuat 

Internalisasi  

Kuat 
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Lemah 
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Kuat 

Budaya 
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Proposisi 4:  

 

 

 

Proposisi 5:  

 

 

 

 

 

3. Tipologi Nilai-Nilai Pesantren yang di Internalisasikan ke Perguruan 

Tinggi dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

Proposisi 1 : internalisasi budaya pesantren di perguruan tinggi  akan    

melahirkan akademisi religius moderat jika memiliki  

tipologi nilai internal/ tradisi kuat 

Proposisi 2 :  internalisasi budaya pesantren di perguruan tinggi  akan 

melahirkan akademisi religius moderat jika mampu men-

gadopsi nilai eksternal yang tidak bertentangan dengan  

nilai pesantren 

Proposisi 3 : internalisasi budaya pesantren di perguruan tinggi  akan  

melahirkan akademisi religius moderat jika memiliki ti-

pologi nilai integratif internal dan eksternal kuat 

Pengenalan 

Kuat 

Internalisasi  

Lemah 

Pembiasaan 

Kuat 

Instutisionalisasi  

Kuat 

Budaya 

Kuat 

Pengenalan 

Kuat 
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Kuat 
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Lemah 

Budaya 

lemah 
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BAB V  

PEMBAHASAN 

 

 Bab ini mendialogkan teori dengan hasil penelitian yang telah disajikan pada 

bab sebelumnya. Dialog ini dilakukan untuk membangun konsep yang didasarkan 

pada informasi empiris pada situs penelitian: Universitas Nurul Jadid, Universitas 

Hasyim Asy‟ari. Secara sistematis bab ini membahas konstruksi budaya pesantren 

dalam melahirkan akademisi religius  moderat,  proses internalisasi dan tipologi nilai 

yang di internalisasikan dalam melahrikan akademisi relegius moderat.  

 

A. Konstruksi Budaya Pesantren dalam Melahirkan Akademisi Religius  

Moderat 

Edgah H. Schein memberikan gambaran bahwa budaya organisasi adalah 

pola asumsi dasar yang telah ditemukan suatu kelompok, ditentukan, dan dikem-

bangkan melalui proses belajar, adaptasi kelompok eksternal dan integrasi ke-

lompok internal serta asumsi itu telah bekerja cukup baik sehingga menjadi ba-

han pertimbangan yang valid, oleh sebab itu diajarkan kepada anggota-anggota 

baru sebagai salah satu cara untuk menanamkan pemahaman, pemikiran dan pe-

rasaan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan organisasi.
470

  

Dalam pandangan Mujamil Qomar menjelaskan bahwa empat hal yang 

harus diperhatikan dalam perjalanan pendidikan, yaitu pertumbuhan, perubahan, 

                                                             
 

470
 Edgah H. Schein, Organizational Culture and Leadership. (San Fransisco: Jossey Bass 

Inc.1992) 
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pembaharuan dan pengembangan, berkelanjutan dan ketahanan.
471

 Sementara itu 

Talcott Parsons dengan mengemukakan bahwa agar sistem organisasi sosial da-

pat bertahan (survive) maka sistem harus memiliki empat hal yang disebut den-

gan AGIL:
472

adaptation (adaptasi), yaitu sistem harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan. Goal attainment 

(mempunyai tujuan), yaitu sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tu-

juan utamanya. Integration (integrasi), yaitu sebuah sistem harus mengatur antar 

hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Latency (pemeliharaan 

pola). Dalam hal ini ketahanan pondok pondok pesantren disebabkan karena pola 

kehidupan unik sebagai sub kultur. Yang memiliki ketahanan pondok pesantren 

disebabkan oleh kultur jawa yang involutif dan menenkankan harmoni, sehingga 

menyerap kebudayaan dari luar tanpa kehilangan identitasnya. 

 Adapatasi yang dilakukan oleh pesantren sendiri dilakukan secara holis-

tik dan istiqomah peran pemimpin yang dalam hal ini kyai menjadi sosok yang 

adaptif dan revolutif dalam melihat perkembangan sosial kemasyarakatan. Kedua 

lembaga pendidikan pesantren,yakni  Unuja dan Unhasy memiliki tujuan mence-

tak generasi yang berkarakter kepesantrenan yang memiliki kedalam akhlak dan 

kematangan dalam bermasyarakat. Selain itu dalam melihat perkembangan ja-

man proses integrasi kebudayaan dengan falsafah merawat tradisi lama dan 

mengambil tradisi baru yang lebih baik dan maslahat. Aspek lain adalah menja-

dikan lembaga pesantren yang dalam hal ini Nurul Jadid dan Tebuireng membu-

                                                             
471

 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (strategi Baru MAnajemen Pendidikan Is-

lam) (Jakarta: Erlangga, 2007), 47 
472

 George Ritzer dan Goodman J. Doglas, Teori Sosiologis Modern, terj. Alimadan (Jakarta: 

Prenada, 2004), 121 
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ka ruang untuk diskusi untuk pengembangan kelembagaan pesantren. sebagai 

wujud dari pengembangan kedua lembaga mendirikan pendidikan formal dari 

tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pola yang dilakukan di kedua lembaga 

adalah membangun nuansa pendidikan tinggi dengan karakter pesantren.    

Konstruksi budaya pesantren dalam melahirkan akademisi religius mod-

erat, terbangun melalui  kekuatan budaya yang bersifat budaya organisasi sebagai 

kekuatan yang tidak kelihatan (intangible) di balik sesuatu yang dapat dilihat 

(tangible) dari suatu organisasi, suatu energi sosial yang menggerakkan orang 

untuk bertingkah laku. Budaya bagi organisasi merupakan apa yang dikatakan 

„karakter‟ bagi individu sesuatu yang tersembunyi, menyatukan, menyediakan 

makna, arahan dan mobilisasi. Kekutan uswatun hasanah pemimpin, dosen, ceri-

ta-cerita yang di hidupakan, semangat kerja keras merupakan budaya yang in-

tangible tetapi memiliki makna yang cukup kuat dalam bangunan budaya di pe-

santren.  

Gambaran terkait dengan gambaran budaya organisasi jika dilihat dari si-

fat bisa divisualisasikan sebagai berikut: 

Tabel 5.1 

Sifat Artefak di Lembaga Pesantren  

Hardwere Softwere 

Upacara dan acara Tokoh yang di dolakan 

Postering Ketelaadan kyai 

Model pakaian  Cerita yang dihidupkan  

Bahasa Semangat kerja keras 

Fisik Istiqomah  
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Jargon Tawadlu 

Gerak tubuh Zuhud 

Penggunaan tekhnologi  

Produk kreasi artistk  

 Dokumentasi Peneliti 

Dapat digambarkan bahwa kedua lembaga pendidikan tinggi yakni 

Unuja dan Unhasy aspek konstruksi budaya dalam internalisasi budaya pe-

santren tidak terlepas dari dua aspek penting yakni kekuatan nilai yang tam-

pak dan tidak tampak. Nilai-nilai pesantren dalam kaitanya dengan bangunan 

akademisi religious moderat di perguruan tinggi di dasarkan pada aspek visi 

dan misi pesantren dalam mendirikan perguruan tinggi. Penamaan nama 

kampus maskipun tidak memakai kata “Islam” tetapi penamaan Universitas 

dengan nama Universitas Nurul Jadid dan Universitas Hasyim Asy‟ari mem-

berikan gambaran bahwa kedua kampus merupakan kampus yang berdiri di-

atas nilai-nilai kepesantrenan yang menekankan aspek rahmatan lil alamin.    

Kaitanya dengan nilai-nilai softwere  yang tidak nampak tapi bisa di-

rasakan yang paling berperan penting dalam bangunan budaya pesantren di 

perguruan tinggi adalah nilai uswatun hasanah yang di contohkan oleh para 

masyayikh dalam kehidupan pesantren. Cerita yang dihidupkan dikalangan 

masyarakat dan juga santri tentang ketokohan pendiri pondok pesantren telah 

menjadi bangunan tersendiri untuk bisa mengenalkan dan juga untuk bisa 

meniru aspek teladan tokoh pendiri yang dimiliki kedua pondok pesantren.  
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Sebagaimana  gambaran cerita KH Zaini Mun'im, pendiri Pondok 

Pesantren Nurul Jadid, berhasil mengubah kondisi wilayah Desa Karanga-

nyar yang sebelumnya marak kriminalitas menjadi salah satu pusat kea-

gamaan Islam terbesar di Jawa. Begitu pula dengan para penerusnya. KH 

Hasyim Zaini putra sulung KH Zaini Mun'im berjasa dalam menggiatkan 

dakwah Islam di Paiton, terutama berpusat di Nurul Jadid. Kiai-kiai beri-

kutnya yang meneruskan amanah di Nurul Jadid pun menampilkan ketela-

danan. Keteladanan yang digambarakan dalam cerita yang dihidupkan para 

masyayikh Nurul Jadid dapat diringkas dalam istilah "jimat asli." Yakni ni-

lai istiqomah, mandiri, amanah, tegas, apresiatif, solutif, luhur, dan integri-

tas.  

Teladan dari para kiai yang menjadi penggerak pesantren Nurul Ja-

did sejak didirikan hingga sekarang bisa ditanamkan melalui perilaku se-

hari-hari. Dengan demikian, norma-norma yang tidak hanya disampaikan 

secara lisan, tetapi juga teladan.  Dari konsep "jimat asli", para santri dan 

mahasiswa Nurul Jadid dapat memiliki sikap yang jelas dalam beragama. 

Hal itu tanpa menafikan wawasan kebhinekaan sekaligus daya kreatif, 

produktif, dan disiplin.  

Tentunya dalam proses internalisasi di lembaga pendidikan yang 

berada di bawah naungan Yayasan (Nurul Jadid), mulai dari dasar hingga 

pendidikan tinggi, harus memasukkan nilai-nilai 'jimat asli' ini ke dalam 

pembelajaran. 

https://republika.co.id/tag/pesantren-nurul-jadid
https://republika.co.id/tag/pesantren-nurul-jadid
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Selain itu juga Universitas Hasyim Asyari dalam bentuk uswatun 

hasanah juga menekankan aspek teladan pendiri yakni Hadratus Syekh 

KH. Hasyim Asy‟ri. Nama lembaga pendidikan tinggi yang sama dengan 

pendiri pondok pesantren Tebuireng dan pendiri organisasi besar Nahdla-

tul Ulama tentunya meberikan bangunan tersendiri secara artifak dan sim-

bol lembaga.    

Cerita ketokohan para masyayikh yang dihidupkan dalam keseha-

rian pondok pesantren dan juga pendidikan tinggi di hidupkan melalui ke-

giatan pembelajaran dalam kelas dan di luar kelas. Fungsi senior, alumni 

dan juga masyarakat melalui buku-buku dalam membangun cerita tentang 

kealiman, keistiqomahan, sikap tawadlu dan sikap nasionalisme dan sikap 

moderatisme/tasammuh Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy‟ri, KH. Wahid 

Hasyim dan para pengasuh pesantren Tebuireng memberikan kelebihan 

tersendiri pesantren dalam membangun nilai-nilai religus dan nilai-nilai 

moderatisme. KH Abdurahmad wahid atau yang biasa gusdur menjadi sen-

jata ampuh dalam membangun citra nilai-nilai kebenekaan di lingkungan 

Tebuireng.  

Bangunan museum Islam Indonesia yang terletak deket dengan 

kampus Unhasy juga meberikan makna mengenalkan nilai-nilai yang di-

ajarkan oleh para wali ketika berdakwah ke tanah nusantara yang mengajar-

kan dan mendakwahkan melalui media dakwah santun dan damai. Selain itu 

juga adanya makam tokoh nasional Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy‟ari 

dan putranya KH Wahid Hasyim dengan ditambah makam Gusdur yang 
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tiap harinya ramai dengan penziaroh dari semua kalangan, hal ini bisa 

menjelaskan bahwa nilai-nilai relegius moderat di lingkungan Tebuireng 

telah terkonstruk oleh budaya pesantren itu sendiri.  

Bangunan nilai-nilai akademis yang berkarakter religius moderat 

juga bisa dilihat  Rektor Unhasy yakni Alm. Dr. (HC) Ir. KH. Salahuddin 

Wahid atau yang dikenal Gus Sholah. Titisan darah hobbi menulis Gus 

Sholah tidak bisa dipisahkan khususnya dari spirit sang Kakek Hadratusy 

Syaikh Kiai Hasyim Asy‟ari, ayahanda KH. Wahid Hasyim, termasuk ka-

kaknya beliau, yakni KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang karya-

karyanya sampai hari ini dibaca oleh banyak kalangan, terlebih dalam isu 

keislaman, ke-NU-an dan kebangsaan. Karenanya, gagasan Gus Sholah se-

lalu mengalir, kritis, dan sangat berani untuk berbeda demi keyakinan serta 

integritas gagasan dan pemikirannya.  

Lebih dari itu, dari tokoh bangsa ini juga kita bisa belajar tentang 

kritisisme, yakni kesadaran kritis agar dapat merespon kondisi kekinian 

beragama, berbangsa dan bernegara. Generasi muda harus kritis membaca 

sekaligus bersikap, tapi tetap dalam batas dan cara penyampaian yang be-

retika. Selain itu teguh dalam prinsip, teduh dalam bertutur. Sikap dan pi-

kiran ini nampak dalam sosok Gus Sholah.  

Dari statmen ini, dapat digambarkan bahwa penelitian tentang interna-

lisasi budaya di pondok pesantren di perguruan tinggi dalam melahrikan aka-

demisi religius moderat dapat membantu untuk dapat melihat internalisasi 
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budaya pondok pesantren sekaligus gerak pendidikan formal didalamnya, se-

lama kurun waktu tertentu.  

Perubahan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, tapi dapat dilakukan 

oleh semua personil di dalamnya secara terus menerus (istiqomah). Perubahan 

kecil pada budaya di pondok pesantren akan menjadi perubahan besar, jika di-

lakukan terus menerus oleh semua personel pondok pesantren. Pada akhirnya 

hal tersebut menjadi bangunan kuat dan proses internalisasi nilai-nilai pesant-

ren di perguruan tinggi dapat terbanugun kokoh sebagai mana harapan visi 

besar pesantren. 

Menyimak hasil penelitian tentang internalisasi nilai-nilai pesantren 

dalam melahirkan akademisi religius moderat di pondok pesantren Nurul Ja-

did dan pondok pesantren Tebuireng, maka dapat dipahami bahwa konstruksi 

budaya pondok pesantren dalam melahirkan akademisi religius moderat seca-

ra garis besar sebagai berikut: 

1. Sofhwere of mind (perangkat lunak dari pemikiran) tentang akademisi re-

ligius moderat. 

2. Kegiatan-kegiatan rutin baik yang berkaitan dengan kegiatan kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

3. Simpul interaksi ala akademisi religius moderat baik internaksi antara 

santri dengan santri, maupun santri dengan orang tua, santri dengan pen-

gasuh.  

4. Mempraktekan bahasa arab sehingga lebih mudah memahami ajaran aja-

ran yang ada di ktab-kitab para pendiri 
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5. Produk yang dihasilkan yang menunjukan ciri khas religius moderat se-

perti buku buku yang membahas tentang Aswaja 

6. Bentuk sosialisasi baik formalseperti sambutan, pengarahan, ceramah, 

maupun tidak formal seperti suritauladan 

7. Pengenalan konsep diri pada santri sebagai nahdliyin 

8. Penyusunan dan pelaksanaan tata tertib pondok yang berkaitan dengan 

aswajanisasi 

9. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai aswaja 

10. System pendidikan yang memiliki visi dan misi besar berbasis pondok 

pesantren 

11. Penyerapan nilai-nilai dan norma yang berkarakter religius moderat 

12. Nilai demokratis ala pondok pesantren, yaitu dari pondok pesantren, oleh 

pondok pesantren dan untuk pondok pesantren 

13. Cerita yang dihidupkan tentang nilai-nilai karakter kyai dan para ma-

syayikh mengajarkan akhlak yang berdasarkan nilai-nilai pesantren 

14. Rekrutmen tenaga pendidik dengan berlatarbelakang sunni 

15. Kitab-kitab yang digunakan sebagai rujukan yang diajarkan di pondok pe-

santren dan perguraun tinggi berdasarkan ajaran aswaja.  

16. Maqosidus syaria‟ah yang berkatakter nilai nilai aswaja,dengan visualisa-

si sebagai berikut; 

Tabel 5.2 Maqosidus syaria‟ah dalam bingkai Aswaja 

Maqosidus 

syaria’ah 

Faham liberal Faham aswaja 

Hifd Al Mal Untuk mengikatkan kesejahteraan 

ummat bisa menghalalkan riba 

Penignkatan kesejar-

teraan perlu mene-
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rapkan nilai tawassut 

dan adl sehingga tidak 

perlu menghalalkan 

riba 

Hifdz an Nasl Untuk melestarikan manusia, maka 

boleh menikah dengan non muslim 

Untuk melestarikan 

manusia, para tokoh 

menentukan dengan 

jalan istiharah 

Hifdz An Nafs Untuk menjaga kesehatan, maka 

perlu mengkonsumsi makanan ber-

gizi mekipun makanan haram atau 

dari hasil usaha haram 

untuk menjaga kese-

hatan, mak Islam 

mengkonsumsi maka-

nan halaln toyyiban 

yang didapatkan dari 

hasil yang halal  

Hifdz ad din Semua agama itu benar, maka perlu 

melakukan perlindungan terhadap 

agama lain dan tolerannsi yang ting-

gi 

Toleransi beraga buka 

berarti mencampura-

dukan ajaran agama 

yang berbada 

Hifdz al irah Kita harus menjaga kehormatan dan 

nama baik sesame manusia baik 

muslim mapun non muslim 

Kehormatan dan na-

ma baik sesame mus-

lim perlu dijaga 

Dokumentasi Peneliti 

Namun demikian konstruksi budaya tersebut mengundang perbedaan 

yang mengarah pada ciri khas masing masing pesantren. dimana Universitas 

Nurul Jadid memiliki pola manajemen apik dalam hal pengelolaan. Konstruk-

si pesantren Nurul Jadid dalam melahirkan akademisi religius ditekankan pa-

da aspek integrasi antara lembaga pesantren dengan pendidikan tinggi. Hal ini 

bisa dilihat dari adanya lembaga LIK yang bertugas untuk mengintegrasikan 

kegiatan pesantren di perguruan tinggi.   

Sedangkan Unhasy sendiri maskipun dalam hal ini adalah lembaga 

yang dibuat oleh para masyayikh pondok Tebuireng, namun dalam proses 

membangun akademisi yang berkarakter religius moderat Unhasy lebih men-

gedepankan budaya sebagai alat untuk di pribumisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Ikatan kultur yang kuat yang telah terbangun di kawasan Tebui-
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reng menjadikan kultur pesantren dengan karakter terbuka dengan mengede-

pankan nilai-nilai tawassut.      

 

B. Proses Internalisasi Budaya Pesantren di Perguruan Tinggi UNUJA dan 

UNHASY dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjelaskan bahwa esensi dari 

proses internalisasi dilakukan melalui tiga tahap yakni; 1) eksternalisasi yakni 

adaptasi diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia. 2) Objekti-

vasi yakni momen interaksi diri dalam dunia sosio-kultural. 3) Internalisasi 

yakni momen identifikasi diri dalam dunia sosio-kultural.
473

  

Proses eksternalisasi di UNUJA dan UNHASY dapat dijelaskan se-

bagaimana berikut; Pertama, adaptasi dengan teks-teks kitab suci atau kitab 

rujukan. Proses adaptasi dimaksud dilakukan melalui kegiatan pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini fungsi dari pengembangan ku-

rikulum pendidikan tinggi dengan karakter kepesantrenan dilakukan oleh ke-

dua lembaga yakni UNHASY dan UNUJA sebagi wujud dari pengenalan ni-

lai kepada mahasiswa. Refrensi atau kitab-kitab rujukan dengan mengambil 

karangan kitab, tulisan ataupun isi pidato dari masyayikh akan mempermudah 

mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan budaya pesantren. Dalam konteks 

ini, pemimpin yang dalam hal ini kyai atapun tenaga pendidik memposisikan 

teks-teks tersebut sebagai posisi sentral dan sebagai instrumen pandangan hi-

dup (world view) mereka, termasuk dalam bertindak dan melaksanakan akti-

                                                             
473

  Peter L. Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang 

Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1991)  32-35 
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vitas ibadahnya. Kedua, adaptasi dengan nilai dan tindakan (relasi antarumat 

beragama). Terdapat dua sikap dalam adaptasi atau penyesuaian diri dengan 

nilai dan tindakan tersebut, yaitu sikap menerima (receiveing) dan menolak 

(rejecting). Dalam konteks proses internalisasi budaya pesantren di perguruan 

tinggi, tentunya para masyayikh yang dalam hal  ini merupakan para pendiri 

pesantren baik Nurul Jadid dan Tebuireng dalam perjalananya mengalami 

proses transformasi dalam hal pengelolaaan maupun dalam tradisi. Tentunya 

proses transformasi didasari kuat dengan pola budaya pesantren yang menyer-

tai didalamnya. 

Proses objektifikasi, dalam proses ini dilakukan melalui dua hal yak-

ni; institusionalisasi dan habitualisasi. Institusionalisasi merupakan  proses 

membangun kesadaran menjadi tindakan. Dalam proses institusionalisasi ter-

sebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam melakukan penafsiran terha-

dap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, sehingga apa yang 

disadari adalah apa yang dilakukan. Pada tahap ini fungsi pemimpin melaku-

kan suatu tindakan tertentu tidak hanya berdasarkan atas apa yang dilakukan 

oleh para pendahulunya belaka (sekadar ikut-ikutan, taqli>d), namun mereka 

memahami betul argumen (hujjah), tujuan dan manfaat dari tindakan tersebut 

(ittiba>').  Proses objektivikasi selaunjutaya dilakukan dengan proses habi-

tualisasi atau pembiasaan, yaitu proses ketika tindakan rasional bertujuan ter-

sebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (everyday life). UN-

HASY dan UNUJUA merupakan kampus dengan karakter pesantren. Memi-

liki nuansa kepesantrenan. Tentunya pembiasaan karakter religius seperti sho-
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lat berjmaah, tadarrus Al-Qur‟an, puasa sunah, tahlilan, ziaroh kubur dan tra-

disi diba‟  dan keterbukaan menjadi hal yang sudah biasa dilakukan. Dalam 

tahapan ini tidak perlu lagi banyak penafsiran terhadap tindakan, karena tin-

dakan tersebut sudah menjadi bagian dari sistem kognitif dan sistem evalua-

tifnya. Dengan demikian ketika tindakan tersebut telah menjadi sesuatu 

yang habitual, maka ia telah menjadi tindakan yang mekanis, yang otomatis 

dilakukan.     

Selanjutnya setelah proses eksternalisasi dan obejektifikasi adalah 

proses Internalisasi. Proses ini merupakan  proses identifikasi dengan lemba-

ga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. 

Dengan status mahasiswa, berarti individu menjadi bagian dari organisasi 

atau perguruan tinggi yang dipilhnya. UNUJA dan UNHASY yang merupa-

kan lembaga pendidikan tinggi Islam dengan karakter kepesantrenan, memili-

ki modal besar dalam melahirkan akademisi yang berwawasan kepesantrenan. 

Universitas Nurul Jadid secara kelembagaan merupakan lembaga yang berada 

dibawah Yayasan Nurul Jadid yang memiliki visi besar mencetak generasi Is-

lam berakhlakul karimah dengan berpedoman kepada trilogy dan panca kesa-

ran santri. Sedangkan Universitas Hasyim Asy‟ari merupakan lembaga pen-

didikan yang memiliki nama besar Hadrastussyaik KH.M. Hasyim Asy‟ari 

yang memiliki visi besar mencetak generasi berakhlak dengan karakter ke-

Indonesiaan.      

Selain itu Muhaimin menjelaskan bahwa tahapan internalisasi nilai 

dalam sebuah pendidikan melalui beberapa tahapan, sekaligus menjadi tahap 
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terbentuknya internalisasi diataranya:
474

 Tahap pertama transformasi nilai, yakni 

suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam hal ini bisa kyai, ustad, dosen 

dalam menginformasikan nilai-nilai. Transformasi nilai ini sifatnya hanya 

pemindahan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Nilai-nilai yang 

diberikan masih berada pada ranah kognitif ”to know” santri ataupun mahasiswa 

dimungkinkan hilang jika ingatan seseorang tidak kuat. Proses to know dalam 

pandangan Abdullah Nasih Ulwan merupakan proses talqin, dimana proses ini 

merupakan proses penekanan aspek kognitif mahasiswa atau santri dalam 

memahami dan mendalami sikap religius moderat. Tahap kedua transaksi nilai. 

Pada tahap ini pendidikan nilai dilakukan melalui komunikasi dua arah yang 

terjadi antara pemimpin yang di dalamnya ada Kyai, Rektor dan juga dosen 

dengan peserta didik yang bersifat timbal balik sehingga terjadi proses 

interaksi. Dengan adanya transaksi nilai pendidik dapat memberikan pengaruh 

pada santri dan juga mahasisiwa melalui contoh nilai yang telah jalankan.  

Tahap ke tiga tran-internalisasi. Tahap ini jauh lebih mendalam dari 

tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal 

tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi 

kepribadian yang berperan aktif. Dalam tahap ini tenaga pendidik harus betul-

betul memperhatikan sikap dan prilakunya agar tidak bertentangan yang 

diberikan kepada peserta didik atapun mahasisiwa. Hal ini disebabkan adanya 

kecenderungan peserta didik untuk meniru apa yang menjadi sikap mental dan 

kepribadian tenaga pendidiknya.  

                                                             
474

 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 1996),153 
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Selain itu W. Ouchi menyatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan 

dalam suatu organisasi perlu dikembangkan kepercayaan, nilai, norma, asumsi 

dasar, tradisi-tradisi, dan kebiasaan yang unik dari suatu organisasi. Menurut Ou-

chi ada tiga syarat kunci untuk mengembangkan budaya organisasi, yaitu (1) 

adanya saling percaya (trust), (2) kehalusan (subtlety), dan (3) keakraban (inti-

macy).
475

  

Ralp W. Tyler menjelaskan bahwa kegiatan internalisasi dalam kegiaatan 

proses belajar mengajar terbagi menjadi empat tahapan yakni tahap latihan-

latihan, tahap pmebiasaan tahap pembentukan sikap dan tahap pembentukan ka-

rakter/personality.
476

 Kaitanya dengan proses internalisasi melalui pengemban-

gan kurikulum di perguruan tinggi UNUJA dan UNHASY proses pembelajaran 

dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut; a) Menyimak, yakni pendi-

dik memberi stimulus kepada peserta didik dan peserta didik menangkap stimu-

lus yang diberikan. Kampus berkarakter kepesantrenan dalam proses pembelaja-

ran lebih menekankan kedalaman akhlak  daripada kekuatan intelektualitas. b) 

Responding, peserta didik mulai ditanamkan pengertian dan kecintaan terhadap 

tata nilai tertentu, sehingga memiliki latar belakang teoritik tentang sistem nilai, 

mampu memberikan argumentasi rasional dan selanjutnya peserta didik dapat 

memiliki komitmen tinggi terhadap nilai tersebut. Penguatan nilai-nilai kepesan-

trenan di pergruuan tinggi dalam proses belajar ditanamkan oleh dosen atau te-

naga pendidik dengan mengedepan sikap tawassut dalam berfikir dan bertindak. 

Hal ini tidak terlepas dari kekuatan NU di dua lembaga.  c) Organization, peserta 

                                                             
475

 Ouchi, Theory Z. (New York: Addison-Wesley. 1981) 
476

 Ralp W Tyler, Basic Prinsiples of Curriculum and instruction, ( Chicago and London: The 

University of Chicago Press, 1975) 
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didik mulai dilatih mengatur sistem kepribadiannya disesuaikan dengan nilai 

yang ada. Sikap istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai kepesantrenan untuk 

bisa melahirkan akademisi religius moderat seperti kebiasaan sholat berjamaah, 

tawassul, musyawarah dan sikap saling menghargai, akam menjadi tindakan 

yang terorganisir dengan sendirinya. d) Characterization, apabila kepribadian 

sudah diatur disesuaikan dengan sistem nilai tertentu dan dilaksanakan berturut–

turut, maka akan terbentuk kepribadian yang bersifat satunya hati, kata dan per-

buatan. Teknik internalisasi sesuai dengan tujuan pendidikan agama, khususnya 

pendidikan yang berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah, dan akhlakul kari-

mah. 

Kaitanya dengan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin yang dalam 

hal ini terdiri dari Kyai, tenaga pendidik di Universitas Nurul Jadid dan Universi-

tas Hasyim Asy‟ari dalam melahirkan akademisi religius moderat diwujudkan 

melalui kegiatan sebagai berikut; Pertama, menerima, menghormati dan meng-

hargai kenyataan yang berbeda, sebagai sebuah keniscayaan takdir ilahi, tanpa 

harus membenarkan apalagi mengikuti keyakinan yang lain,dan tetapkomitmen 

pada jatidiri/identitas sebagai seorang muslim. Kedua meberikan ruang seluas-

luasnya kepada penganut agama dan paham keagamaan yang berbeda untuk 

mengembangkan dan memperkenalkan agama dan faham keagamaan bagi pen-

gikutnya masing-masing, dengan tidak mengganggu dan mengusik ketentraman 

penganut agama dan paham keagamaan yang lain. Ketiga tidak mencampura-

dukkan keimanan, cukup hanya dilandasi rasa (sense) yang kuat untuk menghar-

gai sesama manusia.    
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Dari statmen ini, dapat digambarkan bahwa penelitian proses internalisa-

si budaya pondok pesantren di perguruan tinggi dalam melahrikan akademisi re-

ligius moderat bisa dilakuakn melalu pembiasaan nilai, internlaisasi nilai dan in-

stitusionaliasi nilai.  

 

1. Ta‟aruf (pengenalan nilai) 

Proses ini merupakan proses transrformasi nilai-nilai pesantren ke pergu-

ruan tinggi. Kegiatan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi sesudah dan sebelum 

mahasisiwa masuk keperguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosiali-

sasi yang dlakukan oleh lembaga pesantren dalam rangka untuk merekrut maha-

siswa baru. Wujud dari tahapan sosialisasi dan pengenalan nilai adalah visi besar 

kedua lembaga pesantren Nurul Jadid dan Tebuireng dalam merumuskan visi 

dan misi masing masing perguruan tinggi. Slogan perguruan tinggi yang berka-

rakter pesantren memberikan modal tersendiri khususnya bagi kalangan masya-

rakat pedesaan.  

Pengenalan nilai sendiri dilakukan dengan beberapa cara diantaranya; 

a. Pengenalan nilai melalui pengajian pengasuh   

b. Pengenalan nilai melalui tenaga pendidik dan kependidikan 

c. Pengenalan nilai melalui jaringan alumni 

d. Pengenalan nilai melalui media cetak dan dunia maya 

Karakter pendiri dan pemimpin kedua pesantren Nurul Jadid dan Tebui-

reng, tidak dapat dilepaskan dari karakter kepesantrenan sebagai lembaga pendi-

dikan warisan Walisongo, dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Dalam 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

333 
  

konteks proses internalisasi budaya pesantren di perguruan tinggi dalam melahir-

kan akademisi religious moderat melakukan strategi akulturasi budaya pesantren 

dengan budaya perguruan tinggi. Dakwah yang lues dan lentur dengan keadaan 

masyarakat sekitar memberikan ruang gerak kepada pesantren untuk bisa men-

gaktualisasi nilai-nilai pesantren di perguruan tinggi.   

 

2. Pembiasaan nilai  

Proses ini merupakan proses tahapan awal dalam kegiatan internalisasi 

nilai nilai pesantren dalam perguruan tinggi. Di Unuja dan Unhasy sendiri dalam 

proses transformasi dilakukan menggunakan dua tahapan yakni;  

a. Talqin (menuntun) 

Bartky, dan Manan menyatakan bahwa organisasi mempunyai tujuh ka-

rakteristik budaya dasar yang bersifat universal, yaitu (1) kebudayaan itu dipela-

jari bukan bersifat instingtif, (2) kebudayaan itu ditanamkan, (3) kebudayaan ber-

sifat sosial dean dimiliki bersama oleh manusia dalam masyarakat yang terorga-

nisir, (4) kebudayaan itu bersifat gagasan (ideational), kebiasaan-kebiasaan ke-

lompok yang dikonsepsikan atau diungkapkan sebagai norma-norma ideal atau 

pola perilaku, (5) kebudayaan itu sampai pada suatu tingkat memuaskan indivi-

du, memuaskan kebutuhan biologis dan kebutuhan ikutan lainnya, (6) kebu-

dayaan itu bersifat integratif. Selalu ada tekanan ke arah konsistensi dalam setiap 

kebudayaan, (7) kebudayaan itu dapat menyesuaikan diri.
477

 

                                                             
477

Bartky, J.A. Administration as Educational Leadership. (London: Stanford University Press, 

1956)  
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Kegiatan menuntun tidak terlepas dari karakter peserta didik ketika me-

masuki perguruan tinggi. Proses bimbingan dilakukan melalui kegiatan perkulia-

han dan juga kegiatan pondok pesantren mahasiswa. Kegiatan talqin  atau pe-

nuntunan untuk proses internalisasi di Universitas Nurul Jadid dan Universitas 

Hasyim Asy‟ari dilakukan melalui kegiatan pembelajaran secara lansung dan ti-

dak lansung. Kegiatan pembelajaran lansung dilakukan melalui proses kegiatan 

belajar mengajar di perguruan tinggi. Sedangkan proses penuntunan secara tidak 

lansung lebih mengedepankan aspek contoh atau teladan dari lingkungan sekitar. 

Oleh karena itu dalam proses ini lebih banyak diarahkan pada kegiatan melaku-

kan terus menerus melalui sikap istiqomah.  

Menuntun atau membimbing  mahasiswa untuk bersikap religious mod-

erat membutuhan teknik dan metode tersendiri. Oleh karenaya lembaga Unuja 

dan Unhasy lebih menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa melalui 

reviw kitab para masyayikh, pembuatan makalah dengan refrensi kita dan buku 

karya pendiri. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

proses pembelajaran.     

b. Ta’wid (pembiasaan) 

Pembiasaan dimaksud agar peserta didik yang dalam hal ini mahasiswa 

bisa mengamalkan dan mempraktekan budaya pesantren dalam lingkungan per-

guruan tinggi dan juga masyarakat. Pembiasaan nilai religius moderat dalam ke-

hidupan mahasiswa dikedua perguruan tinggi dimulai dengan rancangan pergu-

ran tinggi dari pengauatan visi, misi dan tujuan pesantren berkarakter pesantren, 
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kurikulum pendidikan tinggi dengan proporsi aqliyyah 50 prosen, qolbiyyah 40 

prosen dan jasadiyyah 10 prosen.  

Yang tidak kalah pentingnya dari muatan kurikulum adalah hidden curri-

culum, dimana dalam prosesnya kegiatan hidden curriculum adalah semua yang 

diajari secara tidak resmi melalui proses pembelajaran. Kurikulum tersembunyi 

ini terbentuk melalui budaya, bahasa dan labeling.  

Selain itu juga pembiasaan nilai pesantren di perguruan tinggi agar berja-

lan dengan efektif jika komunikasi didasarkan pada pendekatan antara kyai san-

tri, kyai dengan pengurus, pengurus dengan santri, santri dengan santri. Cara 

membangun kedekatan diataranya; berbagi hal-hal yang sifatnya informasi, ber-

bagi opini atau pendapat, berbagi perasaan. 

Sesuai dengan hasil observasi  dalam proses internalisasi budaya pesant-

ren di perguruan tinggi dalam melahirkan akademisi religius memiliki ciri khas 

sebagai berikut; kebersamaan kyai dan santri, kesederhanaan, kesetaraan untuk 

semua santri, kemudahan dalam riyadhah dan mujahadah, keterpaduan antara 

pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren, keterpaduan antara teori dan 

praktek, ta’lim dan tarbiyah dan keterpaduan system pendidikan tinggi yang dis-

elenggarakan oleh pondok pesantren.    

 

3. Internalisasi Nilai 

Internalisasi merupakan proses penanaman sikap seseorang kedalam diri 

sendiri melalui sebuah pembinaan, bimbingan dan sebagainya. Tujuan dari inter-
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naliasi sendiri adalah menghayati dan menguasi secara mendalam nilai-nilai se-

hingga tercermin dalam sikap dan tindakan dengan standar yang diharapkan.  

Keyakinan merupakan bagian dari prilaku yang digunakan untuk menje-

laskan dan mengarahkan corak-corak prilaku. Wiliam F.O‟Onell menjelaskan 

bahwa keyakinan merupakan keluaran dari perilaku, keyakinan mengambarkan 

makna yang terkandung dalam pengelaman yang dimiliki akibat prrilaku sebe-

lumnya.
478

 

Kaitanya internalisasi nilai nilai pesantren dalam pendidikan tinggi pent-

ing untuk mengetahui filosofi (nilai-nilai dasar). Untuk itu langkah-langkah 

pembiasaan/internalisasi nilai-nilai pesantren sama halnya merubah sikap dan 

prilaku melalui pengalaman diataranya menciptakan keterbukaan dan memaju-

kan pemahaman.  

Internalisasi nilai-nilai pesantren di perguran tinggi mutlak di lakukan, 

karena dalam kenyataan dan dialektika antara budaya pondok pesantren dengan 

budaya perguruan tinggi memiliki akar yang berbeda. Untuk itu dalam pesantren 

proses internlalisasi nilai-nilai pesantren di perguruan tinggi tidak terlepas dari 

proses doktrinasi secara lansung atapun tidak lansung dalam kegiatan pembelaja-

ran di perguruan tinggi.    

 

4. Institusionalisasi Nilai Pesantren 

Dalam melakukan institusionalisasi nilai pondok pesantren di perguan 

tinggi, terlebih dahulu perlu mealkukan perubahan dan pemantapan mindset di-

                                                             
478

 William F.O‟Nell, Eduacation Ideologis Contemporary of eduacational philosophies. (Cali-

fornia: Good Year Publishing Compani, 1981) 52 
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kalangan mahasantri. Mindset merupakan hasil pengalaman, keyakinan , nilai-

nilai yang telah di internalisasikan dan diyakini oleh seseorang yang mempenga-

ruhi cara bersikap dan berprilaku. 

Setelah bangunan pondok pesantren telah terintenalisasi maka perlu me-

lakukan kegiatan-kegiatan rutin yang bertujuan membangun nilai-nilai pesantren 

di perguruan tinggi. Secara garis besar internalisasi nilai-nilai pesantren dipergu-

ruan tinggi Unuja dan Unhasy sebagai berikut: 

a. Penyusunan visi misi lembaga perguruan tinggi islam dalam hal ini Unuja dan 

Unhasy berbasis kepada nilai-nilai pondok pesantren 

b. Penyusunan kurikulum perguruan tinggi dengan memasukan kurikulum kepe-

santrenan  

c. Refrensi perguruan tinggi berbasis pada kitab-kita para masyayikh 

d. Pola intergasi peraturan yang harus mengikuti pearturan pesantren dalam 

lingkungan perguruan tinggi 

e. Pengenalan simbol-simbol melalui slogan, gambar, identitas kultur yang me-

liputi penampilan, pola interaksi dan istilah khusus yang digunakan 

f. Kegiatan bersama seperti sholat berjamaan, dzikir, dan membaca kitab 

g. Penegakan tata tertib untuk mahasantri 

h. Komonikasi verbal, non verbal, formal dan non formal 

i. Kegiatan sehari-hari individu santri dan mahasantri  

j. Keteladanan kyai, ustadz dan pengurus 

k. Memabngun pondok pesantren mahasisiwa  

l. Cerita yang dihidupkan dan turun menurun dari generasi ke generasi 
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m. Kegiatan rutin aswaja  

n. Zonasi wilayah yang terintegrasi  

Sebagai langkah institusinaliassi nilai-nilai pesantren dalam melahir-

kan akademisi religius moderat di pesantren Nurul Jadid dibentuk Lembaga 

Integrasi Kokurikuler (LIK). Dimana lembaga ini merupakan lembaga yang 

dibentuk oleh pesantren dengan tujuan membangun karakter mahasantri yang 

berwawasan nilai-nilai kepesantrenan. Selain itu juga dalam rangka memben-

tuk mahasisiwa yang berkarakter santri pesantren mebangun pondok pesant-

ren mahasiswa (POMAS) dengan tujuan kaderisasi sarjana santri yang memi-

liki skill kebahasaan, pemaduan keislaman dan keilmuan, skill penelitian dan 

pengabdaian masyarakat yang berwawasan ke Indonesiaan. Sebagai pelaksa-

na teknis tempat hunian, POMAS menjalin kerjasama dengan lembaga yang 

berada dibawah naungan lingkungan Pesantren dan Universitas dalam pelak-

sanaan kegiatan.  

Selain itu juga kekuatan kurikulum lokal berbasis nilai-nilai kepesan-

trenan seperti kuliah tasawuf, kuliah aswaja, kuliah kepesantren dan Pendidi-

kan Agama Islam untuk fakultas umum merupakan bagian yang tidak bisa di-

lepaskan dari kuliah wajib di Unuja.  

Visi dan misi besar dari tingkat Universitas hingga lembaga lembaga 

yang berada dibawah naungan Unuja seperi fakultas, prodi dan juga lembaga 

kemahasiswaan dalam rangka internalisasi nilai nilai kepsantrenan tidak terle-

pas dari trilogi danpanca kesadaran santri. 
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Selain itu juga blanko kredit poin mahasiswa merupakan aspek waji 

yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dari masuk hingga lulus. Poin poin yang 

diwajibkan dalam pembinaan mahasiswa dari kredit poin diataranya bidang 

keagamaan, bidang peningkatan intelektual, bidang keorganisasian dan pen-

gembangan SDM, bidang penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, pengab-

dian pesantren dan masyarakat. Lima bidang tersebut merupakan bidang bi-

dang yang harus dilakukan oleh mahasiswa tentunya dengan bukti yang telah 

ditentukan oleh Universitas  

Pesantren Nurul Jadid dalam rangka internalisasi nilai-nilai kepsantren 

juga membuat wadah alumni yang biasa disebut dengan P4NJ yang berperan 

untuk membangun kekeluargaan antar alumni dan juga membangun kepedu-

lian kepada masyarakat. 

Sama halnya pesantren Nurul Jadid podok pesantren Tebuireng dalam 

rangka institusionalisasi nilai pesantren di perguruan tinggi Unhasy juga di-

buat Pusat Kajian Pemikiran Asy‟ari yang bertujuan untuk bisa menginterna-

lisasi nilai-nilai pemikrian pendiri ke semua lingkungan perguruan tinggi. Se-

bagai wujud institusionalisasi nilai-nilai kepsantrenan di kalangan mahasiswa 

juga dibangun pesantren mahasiswa.  

Selain itu juga kekuatan kurikulum lokal berbasis nilai-nilai kepesan-

trenan seperti kuliah tasawuf, kuliah aswaja, kuliah kepesantren, kuliah pemi-

kiran Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy‟ari dan Pendidikan Agama Islam un-

tuk fakultas umum merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kuliah 

wajib di Unhasy. Visi dan misi besar dari tingkat Universitas hingga lembaga 
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lembaga yang berada dibawah naungan Unhasy seperi fakultas, prodi dan ju-

ga lembaga kemahasiswaan dalam rangka internalisasi nilai nilai kepesantre-

nan tidak terlepas dari nilai-nilai pesantren Tebuireng.  

Keberadaan Al-Jami‟ah atau Pondok pesantren Mahasiswa juga me-

rupakan hasil dari keputusan lembaga dalam rangka penguatan karakter kepe-

santrenan dengan mengedepankan pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari. Pemban-

gunan museum Islam Nusantara, juga menjadi pusat informasi mengenai 

proses masuknya Islam di nusantara hingga menjadi Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Dalam Dimana gambaran ma-

suknya Islam masyarakat bagaimana Islam datang ke Nusantara dengan cara 

damai tanpa dukungan militer dan politik, semata-mata berdakwah dan ber-

niaga. 

Kekuatan kultur yang dibangun diatas tradisi yang kuat di Pondok 

pesantren Nurul Jadid dan Tebuireng tentunya tidak terlepas dari tokoh pe-

santren dalam menerjemahkan nilai-nilai kepsantrenan dalam kehidupan 

sosial masyarakat. Cerminan dari itu semua didasari oleh kekuatan besar 

akan kedekatan pesantren dengan masyarakat sekitar. Oleh karenaya tugas 

dari pemimpin dalam hal ini Kyai sebagai pengasuh, pendidik sebagai guru 

ataupun dosen harus mampu menterjemahkan. Hadratus Syek KH. Hasyim 

Asy‟ari sebagai pendiiri PP Tebuireng dan KH. Zaini Mun‟im sebagai 

pendiri PP Nurul Jadid telah memberikan uswatun hasanah dalam model 

berfikir dan bertindak dalam keseharian.   
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C. Tipologi Nilai-Nilai Pesantren yang di Internalisasikan ke Perguruan Tinggi 

UNUJA dan UNHASY dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat  

Pondok pesantren digambarkan sebagai mandala atau semacam pade-

pokan yang merupakan tempat tenang, sejuk, dan damai, tempat para santri 

mencurahkan tenaga dan pikiran untuk belajar membentuk karakter. Solidari-

tas, kebersamaan, persaudaraan, dan ketulusan antar warganya sangat kuat 

dan tumbuh sebagai karakter integral di dalamnya.  

Kehadiran Islam sebagai agama adalah untuk menarik manusia dari 

sikap ekstrim yang berlebihan dan memposisikannya pada posisi yang seim-

bang. Maka dalam ajaran-ajaran Islam terdapat unsur rabbaniyyah (ketuha-

nan) dan Insaniyyah (kemanusiaan), mengkombinasi antara Maddiyyah (ma-

terialisme) dan ruhiyyah (spiritualisme), menggabungkan antara wahyu (reve-

lation) dan akal (reason), antara maslahah ammah (al-jamaaiyyah) dan mas-

lahah individu (al-fardiyyah), dan lain-lain sebagainya. Konsekwensi dari 

moderasi Islam sebagai agama, maka tidak satupun unsur atau hakikat-

hakikat yang disebutkan diatas dirugikan.
479

 

Peter F. Drucker menyebutkan bahwa  tipologi nilai dalam budaya or-

ganisasi dapat dikelompokan menjadi dua yakni ekternal dan internal yang 

pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus oleh suatu kelompok yang 

kemudian diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara internalisasi 

untuk memahami, mamikirkan dan merasakan terhadap berbagai masalah da-

                                                             
479

 Yusuf al-Qaradhawi, Kalimaat fi al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa Ma’alimuha, (Kuwait: al-

Markaz al-Alami Lilwasatiyyah, 2007)  
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lam sebuah organisasi.
480

  Sedangkan dalam pandangan Cameron dan Quinn 

bahwa tipologi budaya organisasi dibagi menjadi empat model yakni; bu-

daya kekeluargaan, budaya hirarki, budaya adokrasi dan budaya Market-

Oriented.
481

 

Pertama budaya klan dalam organisasi pesantren sangat dipegang 

kuat dalam keseharian. Pondok pesantren Nurul Jadid dan pondok pesant-

ren Tebuireng merupakan lembaga pendidikan yang memegang kuat akan 

tradisi dan nilai-nilai keislaman yang di representasikan kedalam kehidu-

pan sehari-hari di pesantren. Pesantren merupakan rumah kedua santri. 

Semua santri yang sedang atau telah menjadi alumni adalah bagian dari 

pesantren. tentunya tujuan dari nilai kekeluargaan dan dibentuknya organi-

sasi alumni pesantren bertujuan untuk trasformasi dan internalisasi budaya 

pesantren dalam kehiudpan  masyrakat.  Pemimpin, atau kepala organisa-

si,yang dalam hal ini adalah kyai adalah figur orang tua. Yang dawuh dan 

semua tindakan menjadi tauladan bagi santri. Bahkan semua perkataan dan 

tindakan kyai merupakan peraturan yang tidak tertulis namun menjadi 

norma subtantif dalam kehidupan kepesantrenan.  Organisasi kepesantre-

nan terbangun atas loyalitas dan tradisi yang tinggi.  Komitmen para 

anggota terhadap organisasi cukup tinggi. Di samping itu, organisasi 

menekankan pada keuntungan jangka panjang dari pembangunan sumber 

daya manusia dan sangat memperhatikan kohesi organisasi dan moral keis-

laman.  elain itu sebagai wujud dari kekuatan tradisi pesantren adalah sa-

                                                             
480

 Peter F. Drucker , The Practice of Management, (New York : HarperBusiness, 1994)  
481

 Cameron, K.S. and Quinn, R.E. Diagnosing and Changing OrganizationalCulture…., 46 
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nad keilmuan. Tradisi sanad keilmuan itu masih dipegang dan dilestarikan 

secara konsisten di kalangan civitas pesantren. Dengan sanad, pesantren 

menjadikan transmisi keilmuan yang didapatkan santri menjadi jelas dan 

otentik. Bahkan, transmisi keilmuannya yang terjamin mu’tabaroh dari 

guru yang satu kepada guru yang lainnya menjadi kebanggaan tersendiri 

bagi civitas pesantren. 

Kedua budaya hirarki, merupaka organisasi yang bersifat formal 

dan terstruktur. Dalam perkembangannya, struktur kelembagaan pesantren 

mengalami proses transformatif dari organisasi yang bersifat tradisional 

menjadi modern. Pergeseran gaya kepemimpinan kyai dari sentralistik 

menjadi kepemimpinan kolektif. Dimana kyai dibantu oleh beberapa orang 

untuk mengurus kelembagaan pesantren. Pondok Pesantren Nurul Jadid 

dan Pondok Pesantren Tebuireng diurus dan dikelola secara kolektif oleh 

beberapa Badan Pengurus yang terstruktur, sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing. Badan-badan pengurus tersebut bekerja sesuai dengan 

prinsip-prinsip manajemen yang modern, efektif dan efisien tapi tetap ber-

pijak pada bingkai visi dan misi dan landasan-landasan visi dan misi pe-

santren.  Keberadaan unit-unit pendidikan di tengah-tengah kehidupan ma-

syarakat memberikan arti tersendiri, yaitu sebagai manifestasi nilai-nilai 

pengabdian dan perhatian kepada masyarakat. Kepercayaan dan perhatian 

masyarakat luas terhadap keberadaan pesantren adalah dasar kemajuan dan 

perkembangan pesantren di masa depan, dengan tetap mengembangkan vi-
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si dan misi pendidikan yang mandiri serta peningkatan kesejahteraan dan 

kemaslahatan masyarakat. 

Ketiga, budaya adokrasi, merupakan tempat bekerja yang dinamis, 

kewirausahawanan, dan kreatif. Lembaga pesantren merupakan lembaga 

pendidikan yang lahir dari usaha kreatif dan tindakan inovatif pengasuh. 

Peran pesantren lebih luas tidak hanya terbatas pada sebuah lembaga kea-

gamaan saja, tetapi pesantren juga mampu menerjemahkan makna arus 

globalisasi dengan melakukan pembaharuan sistem dan orientasinya, se-

hingga pesantren dapat mengemban cita-cita mencerdaskan dan mengem-

bangkan kehidupan bangsa, menjadi pusat pembangun ilmu pengetahuan, 

teknologi, sosial, seni, dan kemanusiaan dengan menyelenggarakan pendi-

dikan yang bermutu tinggi, melakukan penelitian dan pengembangan un-

tuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Jalinan erat antara ilmu agama 

dengan pendidikan, science dengan ilmu teknologi telah terangkum 

dalam satu wadah yang beratasnamakan pesantren. 

Keempat budaya market-oriented, merupakan organisasi yang 

berorientasi hasil, di mana concern utamanya adalah bagaimana pekerjaan 

dituntaskan. Para anggota cenderung kompetitif dan berorientasi tujuan. 

Pemimpin adalah pengarah yang ketat, produser, sekaligus kompetitor. 

Kaitanya dengan budaya pesantren budaya market merupakan budaya 

yang didasari agar manusia senatiasa berbuat baik “ Fastabiqul Khairat”. 

Santri dalam kehidupan sehari-hari diajarkan untuk kerja tuntas dan ber-

tanggungjawab kepada pekerjaan yang telah diberikan. Kegiatan pembela-
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jaran seperti ngaji kitab dengan target yang telah ditentukan oleh pengasuh 

merupakan wujud dari budaya tanggungjawab santri.            

Katanya dalam tipologi nilai-nilai pesantren yang di internalisasikan 

ke perguruan tinggi dalam melahirkan akademisi religius moderat pesantren 

sendiri memiliki filosofis pesantrem“al-muhafadzah ‘ala qadîm al-shalih wa 

al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah“. Kaitanya dengan nilai-nilai pesantren dalam 

pembentukan akademisi atau santri yang berkarakter relegius moderat, ten-

tunya tipologi nilai yang dikembangkan di perguruan tinggi tidak telepas dari 

visi, misi dan tujuan dari pendirian awal pesantren.   

Dari statmen ini, dapat digambarkan bahwa nilai nilai pesantren yang 

di internalisasikan di perguruan tinggi UNUJA dan UNHASY tidak terlepas 

dar visi besar lembaga pesantren. Secara umum kedua lembaga pesantren me-

rupakan lembaga yang berkarakter Nahdliyin. Dimana Nurul Jadid merupa-

kan lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh KH.Zaini Mun‟im yang 

berguru kepada Hadratussyaikh KH.M. Hasyim Asy‟ari. Sedangkan  Tebui-

reng sendiri merupakan pesantren yang didirikan oleh pendiri Nahlatul Ulama 

yakni Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy‟ari. Hubungan ideologis kedua pon-

dok pesantren menjadi dasar banyaknya kemiripan dalam proses internalisasi 

budaya pesantren perguruan tinggi dalam melahirkan akademisi religius 

moderat.  

Menyimak hasil penelitian tentang tipologi nilai-nilai yang di interna-

lisasikan di perguruan tinggi dalam melahirkan akademisi religius moderat di 

kedua perguruan tinggi bisa dijabarkan sebagai berikut; 
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1. Pondok pesantren Nurul Jadid 

Pondok pesantren Nurul Jadid merupakan lembaga kegamaan 

yang secara historis tidak terlepas dari nilai-nilai organisasi besar Nahdla-

tul Ulama. Dalam mewujudkan akademisi religius moderat di perguruan 

tinggi, pondok pesantren Nurul Jadid memiliki nilai-nilai pesantren yang 

disebut dengan trilogi dan panca kesadaran santri. 

Trilogi santri adalah standart kompetensi dasar yang harus dikua-

sai oleh setiap santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sebagai kriteria mi-

nimal, santri wajib memahami dan mengamalkanya karena ini menjadi to-

lak ukur sebuah kesantrian. Trilogi santri merupakan tiga bidang ilmu 

amaliah yang disusun oleh pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid untuk 

dijadikan pijakan dasar bagi santri terutama dalam ibadah, baik ibadah 

yang sifatnya mahdlah dan ghairu mahdlah maupun ibadah sosial kema-

syarakatan. Trilogi santri pada dasarnya adalah komponen utama dari ke-

sadaran beragama yang terdapat dalam panca kesadaran santri yang terdiri 

dari: 

a) Memperhatikan kewajiban fardu ain  

b) Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar  

c) Berbuat baik kepada Allah dan makhluk 

PP Nurul Jadid dalam mengimplementasikan beberapa fungsi 

tersebut, menitik beratkan pada adanya panca kesadaran (al-wa’iyyat al-

khamsa). Panca kesadaran ini meliputi kesadaran beragama, berilmu, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kesadaran berorganisasi. 
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Panca kesadaran inilah yang menjadi titik tolak dan citra diri santri, baik 

dalam proses pembentukan jati dirinya ketika masih nyantri, hingga 

berperan aktif dalam membangun masyarakat. 

Untuk menompang mutu pendidikan yang demikian salah satu 

lembaga pendidikan yang didirikan di bawah naungan yayasan Pesantren 

Nurul Jadid adalah Universitas Nurul Jadid, di mana kehadiran lembaga 

ini adalah dalam rangka mempersiapkan kader-kader ulama yang 

memiliki integritas ilmiah, amaliah, dan khuluqiyah yang berkualitas dan 

memiliki nilai strategis dengan berorientasi keadilan, kesetaraan, 

keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, dan kerakyatan. Selain itu juga KH 

Zaini Mun‟im memiliki konsep  “jimat asli." Yakni nilai istiqomah, 

mandiri, amanah, tegas, apresiatif, solutif, luhur, dan integritas. 

Dalam pandangan KH Zaini Mun‟im dengan kaitanya pengua-

tan nilai relegius moderat bahwa; Islam bukanlah produk budaya Arab, 

meskipun al-Quran dan al-Hadits berbahasa Arab, isinya bukan budaya 

Arab, melainkan perintah Allah SWT untuk seluruh umat manusia. 

Karena itu sistem peradilan Islam, sistem pendidikan Islam, hingga sis-

tem pemerintahan Islam berupa Khilafah Islamiyah bukanlah produk 

budaya Arab. Semua itu merupakan perintah Allah SWT yang termak-

tub dalam al-Quran dan al-Hadits. Islam Nusantara dianggap sebagai 

perwujudan Islam yang bersifat empirik, sebagai hasil interaksi, kon-

tekstualisasi, penerjemahan Islam universal dengan realitas sosial, bu-

daya dan sastra di Indonesia didalam Islam, sesuatu yang bersifat nor-
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matif tidak terpisah dengan empiriknya. Misalnya, secara normatif se-

tiap Muslim harus taat kepada Allah SWT secara totalitas.  

Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara empirik supaya 

sifat normatif ini bisa diimplementasikan, yaitu penegakan melalui in-

stitusi negara di Madinah untuk menerapkan syariah Islam secara kaf-

fah. Artinya, agar setiap Muslim bisa taat kepada Allah SWT secara to-

talitas maka syariah Islam harus diterapkan secara kaffah, meskipun 

beliau tidak mendirikan Negara Islam. KH Zaini memahami pemak-

naan ini sebagai realita yang ada di masyarakat, dan akan berlaku se-

panjang masa. Konsep ini sama menurut beliau sebagai bentuk alterna-

tif untuk menampilkan wajah Islam yang lebih “moderat” dan “tole-

ran”. Hal ini sebagai reaksi terhadap kondisi Timur Tengah yang saat 

ini diwarnai konflik berkepanjangan. 

Dalam konteks ini strategi akomodatif dan tidak konfrontatif da-

lam menyikapi budaya lokal menjadi sangat beralasan bila pendidikan pe-

santren sebagai institusi yang menjadi salah satu kekuatan dalam mem-

percepat penyebaran agama Islam di Nusantara secara damai, dan memi-

liki kontribusi dalam memberikan corak sosial Islam yang damai pada sis-

tem sosial masyarakat Indonesia.  

2. Pondok Pesantren Tebuireng 

Transformasi kelembagaan Tebuireng yang didalamya ada pergu-

ran tinggi (Universitas Hasyim Asy‟ari) yakni adalah penguatan karakter 

dengan mengambil nilai-nilai yang dieariskan oleh pendirinya Hadratus 
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Syeikh Hasyim Asy‟ari yakni, nilai Ikhlas, jujur, tanggung jawab dan 

tassmuh. Dalam pandangan Hadratussyaikh M. Hasyim Asy‟ari tasam-

muh adalah sikap lapang hati, peduli, toleran anti kekerasan dan meng-

hargai hak-hak orang lain.  

Dilihat dari tujuan pendirian unhasy sendiri yakni melahirkan 

ulama plus, yaitu ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Untuk itu 

dalam wujud internalisasi nilai-nilai pesantren ke perguruan tinggi Unha-

sy dalam melahirkan akademisi religius moderat, nilai nilai yang dikem-

bangkan adalah sebagai berikut: 

a. Iklim keterbukaan Pesantren 

Salah satu indikasi yang begitu tampak adalah keterbukaan 

pesantren dengan mau menerima hal baru seperti kemajuan teknologi. 

Pesantren tebuireng sudah aktif di media sosial dan memiliki website.. 

Pesantren Tebuireng saat ini telah melakukan kajian live streming di 

youtube dan facebook. Juga mengedit ceramah tokoh pesantren yang 

cocok dengan instagram dan story whatshapp  

Selain itu juga Perpustakaan yang diberi nama A. Wahid Ha-

syim sudah memiliki lebih dari 10.000 judul buku, yang terdiri dari 

buku umum, agama, kitab kuning, serta berbagai jenis koran dan ma-

jalah, ditambah koleksi kaset-kaset dakwah, dokumen pendiri pesant-

ren Tebuireng yang masih berupa manuskrip, disamping juga paper, 

skripsi, tesis, hasil survey mahasiswa, dan hasil penelitian para peneli-

ti di Tebuireng. 
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Selain perpustakaan pesantren Tebuireng iklim keterbukaan 

terlihat pada aktifitas ziraoh kubur atau masyrakat luas lebih mengen-

al dengan wisata relegi yang dilakukan oleh santri, dan masyrakat 

luas. Wisata religi makam Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid 

(Gus Dur) yang terletak di kompleks Pesantren Tebuireng seolah 

menjadi medan magnet bagi peziarah. Pasalnya, makam ini tak per-

nah sepi peziarah dari berbagai penjuru Indonesia.  

Makam Gus Dur sejak 31 Desember 2009, terus dikunjungi 

ribuan peziarah setiap harinya. Sebelum Gus Dur meninggal, sudah 

ada makam dua pahlawan nasional di komplek makam tersebut, yakni 

KH Hasyim Asy‟ari dan KH Abdul Wahid Hasyim. Makam Gus Dur 

dikelola oleh Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT). Hasil dari 

infaq peziarah, dikelola dan disalurkan untuk masyarakat. Ada bebe-

rapa program yang dikelola LSPT mulai dari pendidikan maupun so-

sial. Kegiatan disalurkan melalui kegiatan sosial kemanusiaan saat ada 

bencana. 

Dalam perkembanganya pada tahun 2011 juga dibangun mu-

seum Islam Nusantara, dalam dokumentasi PP Tebuireng menye-

butkan bahwa museum ini bisa jadi pusat informasi mengenai proses 

masuknya Islam di nusantara hingga menjadi Indonesia sebagai nega-

ra dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Dimana gambaran 

masuknya Islam masyarakat bagaimana Islam itu datang ke nusantara 
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dengan cara damai tanpa dukungan militer dan politik, semata-mata 

berdakwah dan berniaga. 

Selain kegiatan wisata relegi diatas sikap ketebukaan PP te-

buireng juga bisa dilihat dari kegiatan seminar kebangsaan dan bedah 

buku di lingkup pondok pesantren maupun di kampus. Sebagai con-

toh dalam dokumentasi PP Tebuireng dengan betemakan “Peran 

Agama di Jepang dan Indonesia (Kajian Perbandingan)” oleh Badan 

Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasyim Asy‟ari (BEM UNHASY) 

bekerjasama Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) serta Un-

iversitas Study Club (USC Unhasy). Narasumber dalam kegiatan ter-

sebut dari Pimpinan Umum Jepang Foundation, Dr. Tadashi Ogawa, 

Mahasiswa S3 Shopia University Tokyo Jepang, Purhastanto, SJ., 

Kaori Morohira, Konsultan Jepang Surabaya, serta Direktur LSPT, 

Muhammad As‟ad, MA.  

b. Semangat Nasionalisme dan patriotisme  

Tokoh ulama pemikir dan pejuang, yang dianugrahi gelar 

Pahlawan Nasional, KH Hasyim Asy‟ari tercatat lahir pada 4 Robiul 

Awwal 1292/10 April 1875, di Desa Gedang Kecamatan Diwek Ka-

bupaten Jombang Jawa Timur. Pendiri pesantren Tebuireng Jombang 

dan pendiri Nahdlatul Ulama. Pondok Pesantren Tebuireng merupa-

kan salah satu pesantren tertua dan salah satu pusat penyebaran agama 

Islam di Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Hadratus Syeikh 

KH. M. Hasyim Asy‟ari pada tahun 1899 M. Pesantren ini menjadi 
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topik bahasan yang menarik, salah satunya, karena pesantren ini tak 

bisa dilepaskan dari sejarah awal organisasi keagamaan terbesar di 

Tanah Air saat ini, yakni Nahdlatul Ulama‟ (NU). Pendirian organisa-

si ini didasari atas semangat memperjuangkan nilai-nilai keagamaan 

yang berbasis tengah serta sebagai wadah untuk memperjuangkan 

kemerdekaan RI pada waktu itu. 

Slogan “Hubbulwaton minal iman” merupakan cerminan 

bahwa pesantren telah menjadi garda terdepan dalam membela tanah 

air dari penjajah. Sanad santri nasionalis sangat jelas bersumber dari 

Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy‟ari yang mempelopori jihad mela-

wan penjajah adalah jihad fisabilillah (adanya fatwa jihad dan resolusi 

jihad). Itu menunjukkan Hadratussyaikh memberikan ijazah bahwa 

santri tidak hanya mahir ilmu agama, tapi juga harus membela bang-

sanya. 

Dalam dokumentasi Museum Kebangkitan Nasional Kemen-

tereian Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul KH. Hasyim 

Asy‟ari pengabdian seorang Kyai Untuk Negeri dijelaskan ada bebera 

karakter nasionalis yang telah diwariskan oleh KH Hsyaim Asyar‟ati 

sebagai berikut: 1) pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak 

bangsa ini untuk mandiri buka hanya dalam soal ekonomi dan politik. 

Tetapi juga dalam kebudayaan dan kerja pengetahuan, dalam bidang 

culture, 2) pendidikan karakter pesantren mengajarkan anak-anak di-

diknya bergaul dan bersatu diantara sesame anak bangsa se-Nusantara 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

353 
  

, apapun suku,latar belakang dan agamanya. 3) pengetahuan diabdi-

kan bagi kepentingan dan keselamtan nusa dan bangsa. 4) karena per-

gaulanya yang begitu rapat dengan bangsa-bangsa lain dijalur perda-

gangan di samudra Hindia, orang-orang pesantren mengajarkan anak-

anak bangsa ini cara menghadapi siasat dengan bangsa-bangsa lain. 5) 

mengajarkan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan segenap po-

tensi sumberdaya negeri. 

Dalam konteks lain KH. Wahid Hasyim juga merintis pendi-

rian PTAIN yang kemudian berkembang menjadi IAIN dan setelah 

itu menjadi Universitas Islam Negeri. Kemudian melalui KH. Bisri 

Sansyuri, murid KH. Hasyim Asy‟ari yang mempelopori perjuangan 

dan menghasilkan UU perkawinan pada tahun 1974 yang merupakan 

UU pertama memberi ruang pada berlakunya hukum Islam yang ada 

di Indonesia dan juga melalui peran KH. Ahmad Siddiq yang juga 

merupakan murid KH. Hasyim Asy‟ari yang menulis naskah hubun-

gan Islam dan pancasila yang menjadi dasar keputusan muktamar NU 

1984 dalam menerima pancasila sebagai dasar Negara. 

c. Trasformsi pikiran Kyai melalui karangan kitab  

Kitab KH. M. Hasyim Asy‟ari, baik yang ditulis sendiri mau-

pun kitab yang diajarkan kepada muridnya pada masa lalu, sampai 

saat ini masih di simpan rapi di ruangan khusus di perpustakaan pe-

santren. Beragam kitab yang merupakan tulisan tangan dari KH M. 
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Hasyim Asy‟ari, di antaranya adalah kitab tentang hadis, tafsir, dan 

ilmu fiqih. 

Proses internalisasi karya masyayikh tidak terlepas dari kegia-

tan proses belajar mengajar. Di Pondok Tebuireng sendiri ada PP. Te-

buireng ada Pusat Kajian Pemikiran KH. Hasyim asy'ari yang bertu-

gas mengawal pemikiran Kyai Hasyim agar nilai nilai karakter beliau 

bisa dipelajari dan diamalkan oleh semua civitas kampus UNHASY 

termasuk mahasiswa, dan kepada santri Tebuireng.  

d. Menjujung kearifan lokal 

Kompleks pesantren Tebuireng saat ini selain masih berfungsi 

sebagai tempat belajar para santri dalam mengenyam pendidikan 

agama juga menyediakan sekolah umum di kompleks pesantren ini 

saat ini. Selain itu juga terdapat perguruan Tinggi Agama Islam, yakni 

Unhasy dan Ma‟had Aly Hasyim Asy‟ari. Organisasi keagamaan NU 

pada beberapa dasawarsa terakhir, juga identik dengan tokoh sentral 

Gus Dur yang juga lahir, besar, dan dimakamkan di komplek tersebut. 

Pesantren Tebuireng semakin terkenal bagi kalangan non-santri se-

menjak Gus Dur atau KH. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Pre-

siden RI.  

Sebagai wujud dari kearifan lokal yang ada di pesantren Te-

buireng sendiri adalah tradisi ngaji kitab kuning,nilai uswatun hasa-

nah, tradisi ziarah dan tawassul baik dalam kegiatan ngaji mapun da-

lam kegiatan pendidikan formal.  
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e. Memperkuat silaturahim dan mencairkan sikap tertutup 

Kiai Hasyim As‟yari dalam kitabnya, at-Tibyan fi an-Nahyi 

‘an Muqati’ati al-Arham wal Aqarib wal Ikhwan, memberikan rincian 

secara jelas mengenai gejala yang diharamkan karena berakibat me-

mutus tali persaudaraan. Di antaranya, memutus suatu kegiatan yang 

biasanya bisa mendekatkan suatu jalinan layaknya kerabat. Seperti 

saling komunikasi melalui berbagi harta, kirim surat, saling mengun-

jungi, dll. Adapun, jika memutus kegiatan-kegiatan yang biasa dila-

kukan tersebut tanpa ada uzur syar‟i, maka siapapun yang melakukan 

mendapatkan dosa besar. Karena cenderung meresahkan hati dan me-

nyakiti. 

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan 

yang pada awalnya dirintis oleh para alim „Ulama untuk melakukan 

syi‟ar agama ini, bukan hanya mampu mencetak para santri dengan 

ilmu pengetahuan saja, namun pondok pesantren yang merupakan ba-

sis pendidikan agama Islam dengan metode-metode kulturalnya ini 

juga secara luas membekali para santrinya belajar aqidah, akhlak dan 

ilmu kehidupan tentang lakon urip, ilmu katon dan ilmu ora katon, 

serta kebijaksanaan. tradisi silaturahmi antara Kyai kepada Kyai-Kyai 

lainnya ini selalu intensif dilakukan, dari hanya untuk sekadar berkun-

jung menguatkan ukhuwah, membahas syi‟ar agama Islam sampai 

pada membahas persoalan-persoalan pelik yang terjadi pada umat 

atau rakyat. 
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f. Tasammuh dan membangun harmoni 

KH. Hasyim Asyari dikenal sebagai seorang ulama yang san-

gat toleran terhadap perbedaan mazhab. Meski ia termasuk pendiri 

Nahdatul Ulama yang dikenal banyak mengambil pendapat Imam 

Syafi‟i namun dengan tegas ia menyeruh para ulama NU menjauhi si-

fat fanatik buta terhadap satu mazhab. Tinggalkanlah fanatisme dan 

hindarilah jurang yang merusakkan ini (fanatisme). (Mawa’idz, hal. 

33 dalam kompilasi kitab Hasyim Asy‟ari, Irsyadu al-Sariy fi Jam’i 

Mushannafati al-Syaikh Hasyim Asy’ari). Seruan tersebut tidak hanya 

dituangkan dalam tulisan, namun juga ia praktekkan dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Selain itu juga dalam kitabnya Risalah Ahlu Sunnah wa al-

Jama’ah, Kiai Hasyim mewanti-wanti para ulama agar bersikap san-

tun terhadap mereka yang berbeda dalam masalah furuiyah. Jika di-

temukan amalan orang lain yang memiliki dalil-

dalik mu’tabarah, akan tetapi berbeda dengan ama-

lan Syafi’iyyah, mereka tidak boleh diperlakukan keras. 

g. Ukhwah dan solidaritas kemanusiaan 

Di antara tradisi pesantren yang mendukung pembentukan ka-

rakter adalah kebersamaan. Situasi kebersamaan membuang ego pri-

badi setiap orang yang berada di dalamnya. Latar belakang daerah, et-

nis, budaya, maupun bahasa nyaris terabaikan dalam lingkungan pe-

santren. Ukhwah paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan oleh 
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lembaga pendiditikan tinggi Unhasy, yakni Ukhwah basariyah, Uk-

hawah Islamiah, dan ukhwah wataniyah.  

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa tipologi nilai-nilai pesant-

ren yang di internalisasikan ke perguruan tinggi dalam melahirkan akademisi 

religius moderat pesantren sendiri memiliki filosofis pesantrem“al-

muhafadzah ‘ala qadîm al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah“. Kai-

tanya dengan nilai-nilai pesantren dalam pembentukan akademisi atau santri 

yang berkarakter relegius moderat, tentunya tipologi nilai yang dikembang-

kan di perguruan tinggi tidak telepas dari visi, misi dan tujuan dari pendirian 

awal pesantren. 

 

D. Bangunan Konseptual Temuan Penelitian 

Pesantren sebagai institusi telah bertransformasi menjadi lembaga pendi-

dikan yang secara bertahap mengikuti perkembangan jaman. Lembaga yang du-

lunya disebut sebagai pendidikan tradisonal ini telah mengubah wajah tradisonal 

menjadi lembaga pendidikan yang digandrungi oleh masyrakat Indonesia, dan 

bahkan menjadi lembaga pendidikan rujukan di Indoensia. Sebagaimana tesis 

Karel A. Steenbrink yang penelitian pada tahun 1994 menyebut modernisasi 

yang dilakukan di pondok pesantren menyebutnya “ menolak sambil mengikuti”. 

Selain itu juga degan diundangkanya UU  pesantren tahun 2019 memberikan  ha-

rapan besar akan pengakuan secara kaffah oleh Negara kepada pesantren. Hal ini 

semakin menegaskan bahwa keberadaan pesantren bukan hanya sebagai lembaga 

kultur tetapi juga lembaga pendidikan keagamaan yang telah bertransformasi 
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menjadi lembaga modern yang mengikuti akan perkembangan jaman.  

Munculnya pendidikan tinggi Islam berkarakter pesantren seperti berdi-

rinya universitas, institut  dan sekolah tinggi di lingkungan pondok pesantren me-

rupakan wujud transformasi pesantren. Tentunya transformasi pendidikan pe-

santren dari segi kelembagaan pendidikan formal ataupun dari segi pembelajaran 

tidak terlepas dari eksistensi pesantren dalam untuk melahirkan  generasi yang 

beradab, dan bermartabat dalam rangka menjaga negara kesatua Republik Indo-

nesia. Pesantren telah menjadi lembaga dakwah yang memberi pencerahan den-

gan pendekatan toleran dan damai dalam  berislam.  Pesantren menjadi motor 

penggerak tradisi toleran dan damai, selain itu juga menjadi langkah awal ba-

gaimana budaya damai yang dikembangkan oleh komunitas pesantren mendapat 

dukungan yang cukup luas, tidak hanya masyarakat umum tetapi juga secara in-

heren masuk dalam kebijakan pemerintah. 

Pengelolaan secara terpadu antara sistem pendidikan pesantren dengan 

sitem pendidikan tinggi tampaknya akan menjadi trend atau kecenderungan baru 

dari pola pengembangan kedua jenis pendidikan tersebut. pada satu sisi pesantren 

berfungsi sebagai lembaga pendidikan tradisonal pencetak figure ulama sedang-

kan perguruan tinggi berperan pencetak figure intelektual.  

Konstruksi budaya pesantren di perguruan tinggi dilakukan secara holis-

tik dan istiqomah peran pemimpin yang dalam hal ini kyai menjadi sosok yang 

adaptif dan revolutif dalam melihat perkembangan sosial kemasyarakatan. Kedua 

lembaga pendidikan pesantren Unuja dan Unhasy memiliki tujuan mencetak ge-

nerasi yang berkarakter kepesantrenan yang memiliki kedalam akhlak dan kema-
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tangan dalam bermasyarakat. Selain itu dalam melihat perkembangan jaman 

proses integrasi kebudayaan dengan falsafah merawat tradisi lama dan mengam-

bil tradisi baru yang lebih baik dan maslahat, menjadikan lembaga pesantren 

yang dalamhal ini Nurul Jadid dan Tebuireng membuka ruang untuk diskusi un-

tuk pengembangan kelembagaan pesantren. sebagai wujud dari pengembangan 

kedua lembaga mendirikan pendidikan formal dari tingkat dasar hingga pergu-

ruan tinggi. Pola yang dilakukan di kedua lembaga adalah membangun nuansa 

pendidikan tinggi dengan karakter pesantren.  

Konstruksi budaya pesantren dalam memahami akademisi religius mod-

erat terbangun melalui kekuatan intangible dan tangible. Budaya bagi organisasi 

merupakan apa yang dikatakan „karakter‟ bagi individu sesuatu yang tersem-

bunyi, menyatukan, menyediakan makna, arahan dan mobilisasi. Kekutan uswa-

tun hasanah pemimpin, dosen, cerita-cerita yang di hidupakan, semangat kerja 

keras merupakan budaya yang intangible tetapi memiliki makna yang cukup kuat 

dalam bangunan budaya di pesantren. 

Selain itu sebagai wujud dari internalisasi budaya pesantren di perguruan 

tinggi, tipologi nilai-nilai pesantren yang di internalisasikan ke perguruan tinggi 

dalam melahirkan akademisi religius moderat pesantren sendiri memiliki 

filosofis pesantrem“al-muhafadzah ‘ala qadîm al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadîd 

al-ashlah“. Kaitanya dengan nilai-nilai pesantren dalam pembentukan akademisi 

atau santri yang berkarakter relegius moderat, tentunya tipologi nilai yang di-

kembangkan di perguruan tinggi tidak telepas dari visi, misi dan tujuan dari pen-

dirian awal pesantren.   
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Berkaitan dengan hal tersebut, konsep internalisasi budaya pesantren di 

perguruan tinggi dalam melahrikan akademisi religius moderat dibangun atas 

model bangunan zonasi integrasi kultur pesantren (to create moderate religious 

academics through the zoning practice of culture-based Islamic boarding 

school).   

 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

361 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Bab ini merupakan penutup dari penelitian tantang internalisasi budaya 

pesantren di perguruan tinggi islam dalam melahirkan akademisi religius moderat  

di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan Universitas Hasyim Asy’ari 

Tebuireng Jombang. Bab ini terdiri dari simpulan, implikasi penelitian dan 

rekomendasi. 

 

A. Simpulan  

1. Konstruksi budaya pesantren dalam melahirkan akademisi religius moderat 

di pondok pesantren Nurul Jadid dan pondok pesantren Tebuireng didasari 

pada dawuh pendiri. Diartikulasikan melalui bangunan artifak, nilai pola 

pikir dan asumsi. Artifak dalam konteks ini adalah bangunan yang bersifat 

hardwere dan softwere di kedua pondok pesantren yang terdiri  dari 

bangunan fisik, bahasa, teknologi, produk kreasi, cerita yang dihidupkan 

cara menunujkan emosi, kegiatan bersama, upacara dan acara, semangat 

kerja, progam kerja, tata tertib dan simbol yang memiliki makna religious 

dan moderat. Nilai-nilai pesantren yang melahirkan akademisi religius 

moderat tidak terlepas dari idelogi aswaja yang di filterisasi dalam nilai nilai 

kepesantrenan. Sedangkan konstruksi pola pikir adalah islahiyah, 

tathawuriyah dan manhajiyah. Dan asumsi yang dibangun dalam 

melahrikan akademisi religius moderat adalah  keyakinan dan ideologi 

nahdliyah aswaja.  
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2. Proses internalisasi nilai-nilai pesantren di perguran tinggi dilakukan dengan 

internalisasi melalui pemimpin melalui uswatun hasanah dan kebijakan melalui 

pengambilan keputusan partisipatif karismatik, pengembangan kurikulum 

melaui krikulum integrasi dan melalui lingkungan atau iklim yang berkarakter 

pesantren dengan membangun zona tafakufiddin, integrasi, berfikir kritis. 

Proses internalisasi dilakukan dengan kegiatan ta’aruf, pembiasaan, 

internalisasi dan instutionalisasi. 

3. Tipologi nilai-nilai pesantren yang di internalisasikan di perguruan tinggi 

dalam melahirkan akademisi religius moderat tidak  terlepas dari visi dan 

misi perguruan tinggi berbasis pesantren. Budaya pesantren yang 

menekanan sikap relegiusitas dan keterbukaan di bangun melalui filosofis 

pesantren“al-muhafadzah ‘ala qadîm al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-

ashla. di transformasikan melalui sikap adaptif dan akomodatif.  

 

B. Implikasi  

1. Implikasi Teoritik 

Hasil penelitian ini berimplikasi pada pengembanagan teori sebagai 

berikut:  

a. Teori tentang konstruksi budaya pesantren dalam melahirkan akademisi 

religius moderat. 

Dari hasil temuan pada bab IV dan V, diskusi hasil temuan 

tersebut dapat dimunculkan teori tentang konstruksi budaya budaya 

pesantren dalam melahirkan akademisi religius moderat yang dapat 
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dikelompokan menjadi emapat: yaitu artefak, nilai, pola pikir dan 

asumsi. Sebagaimana ilustrasu sebagai bagan 5.1 sebagaiberikut: 

Bagan 6.1  

Konstruksi Budaya Pesantren  

Dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat 

 
 

Pola pikir dimasukan dalam varian budaya tersendiri karena 

pola pikir berbeda dengan nilai, artifak dan asumsi pola pikir personal 

pesantren sangat mempengaruhi tingkah laku dan ideologinya. Dalam 

hal ini pesantren merupakan sub kultur pendidikan di Indonesia 

memiliki akar budaya kuat. Teori ini mengembangkan teori yang telah 

ditemukan oleh Edger H. Schein yang meliputi artifak, keyakinan dan 

nilai serta asumsi dasar. Dalam hal ini Schein menjelaskan bahwa 

budaya itu memiliki tiga level dalam kontruksi budaya. Sedangkan 

dalam teori yang peneliti temukan konstruksi budaya pondok pesantren 

Asumsi 
(keyakinan 
diri,ideologi 

aswaja 
Nahdiyah)

Pola Pikir 
(Islahiyah,Tathawuriyah, 

Manhajiyah)

Nilai  

TTrilogi, Panca Jiwa, Panca Kebaktian Santri

Artifak (fisik, Bahasa,tekhnologi, Produk Kreasi, Cerita yang dihidupkan,cara 
menunjukan emosi, kegiatan bersama,upacara & acara, semnagat kerja, AD/ART, 

progam kerja, tata tertib,simbl)
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dalam melahirkan akademisi religius moderat dapat dibangun melalui 

bangunan artefak, pola pikir, nilai dan asumsi dasar. 

 

b. Teori tipologi nilai-nilai pesantren yang di internalisasikan ke 

perguruan tinggi dalam melahirkan akademisi religius moderat 

Dari hasil temuan pada bab IV dan V, diskusi hasil temuan 

tersebut dapat dimunculkan teori tentang nilai-nilai pesantren yang di 

internalisasikan di perguruan tinggi dalam melahirkan akademisi 

religius moderat dapat digambarkan melalui sikap religius dan 

membangun wawasan keterbukaan. Di Pondok pesantren Nurul Jadid 

nilai-nilai yang di internalisasikan adalah wujud dari terlogi dan panca 

kesadaran santri yang dibangun oleh pendiri yakni KH. Zaini Mun’im. 

Trilogi santri merupakan perwujudan dari sikap religius santri yang 

menekankan akan nilai ketakwaan dan akhlak yang menitik beratkan 

kepada Allah dan mahluk. Sedangkan internalisasi nilai-nilai 

ketebukaan diwujudkan dengan nilai panca kesadaran santri. 

Sedangkan di pondok Tebuireng perwujudan perwujudan dari nilai-

nilai yang di internalisasikan dalam melahirkan akademisi religius 

moderat di perguruan tinggi di wujudkan dengan penanaman nilai-nilai 

panca kebaktian santri, merupakan perasan dari kitab-kitab dan pidato 

Hadratussyaik KH. M. Hasyim Asya’ari , yakni nilai Ikhlas, jujur, 

istiqomah, tanggung jawab dan tassmuh.   
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Filosofis pesantrem“al-muhafadzah ‘ala qadîm al-shalih wa al-

akhdzu bi al-jadîd al-ashlah“ dijadikan landasan penting kedua pondok 

pesantren dalam pribumisasi nilai-nilai pesantren ke perguruang tinggi. 

Perguruan tinggi yang merupakan simbol modern secara kelembagaan 

penting untuk dimasuki ruh nilai-nilai pesantren dalam rangka 

mewujudkan sikap religius.  

Teori diatas mengembangakan nilai-nilai yang di kembangkan 

oleh Tipologi Nilai Peter F. Druicker  yang menyebutkan bahwa 

tipologi nilai dalam sebuha organiasasi dijadikan menjadi dua yakni 

nilai internal dan eksternal. Konsep“al-muhafadzah ‘ala qadîm al-

shalih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah“ merupakan landasan penting 

pondok pesantren dalam pribumisasi nilai-nilai pesantren ke 

perguruang tinggi. Perguruan tinggi yang merupakan simbol modern 

secara kelembagaan penting untuk dimasuki ruh nilai-nilai pesantren 

dalam rangka mewujudkan sikap religius moderat. 

 

c. Teori tentang proses internalisasi nilai-nilai pesantren dalam melahirkan 

akademisi religius moderat. 

Dari hasil temuan pada bab IV dan V, diskusi hasil temuan 

tersebut dapat dimunculkan teori proses internalisasi nilai-nilai 

pesantren dalam melahirkan akademisi religius moderat di perguruan 

tinggi dilaksanakan dengan empat tahap. yakni: proses ta’aruf, 

pembiasaan,internalisasi dan institusionalisasi. Hal ini merupakan 
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Pengenalan

Pembiasaan

Intenalisasi

instusionalisasi

merupakan penggmbangan dari teori internlasisasi yang digagas oleh 

Peter L. Berger dan Thomas Luckman yakni, eksternalisasi,  

objektivasi, internalisasi.  

 

 

Bagan 6.2  

Proses Internaliasi Nilai-Nilai Pesantren di perguruan tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Peneliti 

Teori proses internalisasi nilai-nilain pesantren di perguruan 

tinggi dalam melahirkan akademisi religius moderat dilaukan melalui 

kegiatan pengenalan, pembiasaan, internaliasi dan institusionalisasi 

merupakan variabel-variabel yang saling mempengaruhi. 

Agar eksistensi nilai-nilai kepesantrenan tidak tergerus oleh 

perkembangan jaman. Jadi spirit filosofis pesantren“al-muhafadzah 

‘ala qadîm al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah“ menjadi 

landasan penting dalam proses integrasi nilai-nilai pesantren. oleh 

karenanya peneliti menawarkan model bahwa dalam melahirkan 
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akademisi religius moderat dilakukan melalui model zonasi integrasi 

kultur pesantren” (to create moderate religious academics through the 

zoning practice of culture-based Islamic boarding school) dengan 

meningkatkan aspek sebagai berikut: 1) Tokoh sentral kyai menjadi 

figure dan role modeling uswatun hasanah, 2) Kekuatan visi misi dan 

tujuan, 3) Peraturan-peraturan. 4) Kepemimpina kolektif kolegial, 5) 

Kurikulum perguruan tinggi berkarakter pesantren, 6) Kurikulum 

tersembunyi (hidden curriculum) merupakan aspek primary dalam 

uswatun hasanah santri dan juga mahasantri dalam keseharian, 7) 

Bangunan iklim atau lingkungan yang berkarakter religius dan 

keterbukaan dengan menjiwai karakter pesantren, 8) Penerbitan dan 

kekuatan dakwah media sosial 

 

2. Implikasi Praktis 

a. Posisi Kyai dan pengasuh dalam internalsisasi budaya pesantren di 

lembaga formal khususnya pendidikan tinggi sangat vital. Selain 

sebagai modeling leader juga sebagai modeling manajer 

b.  Implikasi pengembangan visi,misi serta tujuan pesantren menjadi 

rujukan dasar dalam internalisasi budaya pesantren dalam pendidikan 

formal, khususnya pendidikan tinggi 

c. Proses institusionalisasi budaya pesantren berimplikasi pada tahapan 

yang disebut dengan dril yang nantinya akan menjadi kebiasaan dan 
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karakter mahasisiwa, agar menjiawai nilai-nilai peantren dalam 

kehidupan kampus atapun kehidupan masyarakat secara umum. 

d. Decisional role (pengambiln keputusan) disetai dengan kekuatan visi 

dan misi pesantren dalam pengembanagan lembaga pendidikan 

tinggi 

e. Internalisasi budaya pesantren melalui kurikulum yang berbasis visi 

pesantren dan diintegrasikan dengan tujuan khusus di tiap-tiap 

matakuliah.  

f. Rujukan sumber belajar menggunakan kitab-kitab yang digunakan di 

pondok pesantren. salin itu juga karya besar pendiri merupakan 

sumber yang dijadikan sebagai sumber utama dalam proses belajar 

mengajar.  

g. Kegiatan yang berbasis hidden curriculum merupakan kegiatan yang 

menekankan akan nilai-nilai kebiasaan dan karakter religius moderat 

yang mencerminkan aspek afektif dan psikomotorik santri dan juga 

mahasiswa dalam hidup di masyarakat. 

h. Implikasi dari visi yang berbasis trilogi dan panca kesadaran santri di 

Unuja dan visi yang menekankan nilai-nilai pibumisasi Islam di 

Unhasy, berimplikasi pada cara berfikir, bertindak mahassisiwa dan 

santri dalam melahirkan budaya religius moderat.  

i. Implikasi praktis dari internalisasi budaya pesantren di perguruan 

tinggi adalah terbangunya budaya religius dan moderat bagi 

mahasiswa 
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j. Implikasi praktis lain adalah tataruang yang menekankan nilai-nilai 

kepesantrenan dalam kehidupan kampus 

k. Secara sosial kemasyarakatan pendidikan tinggi menjadi mitra 

masyarakat dalam membangun budaya toleran dan juga budaya 

religius  

l. Munculnya kesadaran bahwa pondok pesantren merupakan bentuk 

lain dari minatur masyarakat, yang di dalamnya memiliki nilai 

keragaman. Sehingga dalam hal ini pendidikan tinggi bisa dijadikan 

sebagai kerangka kehidupan berdemokrasi dalam berinteraksi 

maupun sosialisasi ditengah tengah aktivitas pendidikan.  

 

C. Saran 

1. Bagi Pondok Pesantren  dan pengelola Pendidikan Tinggi 

 Internalisasi budaya pesantren di perguran tinggi merupakan suatu 

keharusan. Pesantren yang secara yuridis telah diatur oleh oleh undang-

undang hendaknya harus tetap mempertahankan tradisi yang telah 

membawa pesantren secara kelembagaan atapun secara tradisi 

pembelajaran. Oleh karenaya dalam melihat perkembanagan pesantren 

secara kelembagaan harus ada kepemimpinan kolektif. Dimana dalam hal 

ini posisi kyai/ pengasuh sebagai top leader harus mampu meramu dan bisa 

memfilter proses transformasi tersebut dengan internalisasi budaya 

pesantren pada semua aspek kelembagaan yang berada di lingkungan 

pondok pesantren.   
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2. Bagi peneliti 

 Untuk mengembangkan penelitian ini perlu dilakuakn penelitian 

tentang efektivitas atau pengaruh budaya pesantren dalam mebentuk 

karakter santri dalam segi kepemimpinan dan kebijakan, kurikulum, dan 

lingkungan. Selain itu perlu ada penelitian lanjutan bagaimana internalisasi 

budaya pesantren pada semu jenjang lembaga pendidikan formal khususnya 

ataupun kepada masyarakat secara umum. 
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